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الصفحة المترجم لھم     الجزء
    1ج  147 إبراھيم بن يوسف بن تاشفين      
    1ج  149 إبراھيم بن علي الزروالي الخوالني األسطبي      
    1ج  149 إبراھيم بن تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني      
    1ج  150 إبراھيم بن يوسف بن عبد المومن بن علي الموحد      
    1ج  150 بن عمارة األنصاري الغرناطي   ... إبراھيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمان    
    1ج  151 إبراھيم بن بن سعد السعود بن أحمد بن عفير األموي اللبلي      
    1ج  152 إبراھيم بن القاسم التينملي      
    1ج  152 إبراھيم بن عبد الصمد الصنھاجي      
    1ج  153 السلمي الذكواني الكانمي   .. إبراھيم بن محمد بن فارس    
    1ج  153 )   ابن المرأة ( إبراھيم بن يوسف بن محمد بن دھاق األوسي    
    1ج  154 إبراھيم بن محمد بن خلف بن الحاج السلمي المرداسي البلفيقي      

    1ج  166 إبراھيم بن بسطام      
    1ج  167 إبراھيم بن أحمد بن أبي محمد صالح      
    1ج  168 إبراھيم بن يعقوب الكامني      
    1ج  169 إبراھيم بن منصور الغساني الدمشقي المعروف بالسنھوري      
    1ج  172 ابن أصبغ األزدي القرطبي   ... إبراھيم بن عيسى بن محمد    
    1ج  172 إبراھيم بن محمد السھيلي البلنسي      
    1ج  173 إبراھيم بن جابر بن عمر المخزومي المراكشي      
    1ج  173 إبراھيم بن محمد الساحلي الغرناطي      
    1ج  176 بن يعقوب المريني   ) أبي الحسن ( بن علي ) أبوسالم ( إبراھيم    
    1ج  178 إبراھيم حفيد القاضي محمد بن علي بن يحيى الحسني      
    1ج  178 إبراھيم بن عبد هللا بن الحاج النميري      
    1ج  179 إبراھيم بن أحمد الزواري      
    1ج  180 إبراھيم بن الحسن المصمودي      
    1ج  181 إبراھيم بن محمد السفياني الروقي      
    1ج  181   إبراھيم بن يعقوب السوسي الجزولي السماللي    
    1ج  181 بن أحمد بن عبد هللا المغاري   ) موالي إبراھيم ( إبراھيم    
    1ج  183 إبراھيم بن محمد السوسي اآليسي      
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    1ج  184 إبراھيم بن عبد القادر الزرھوني      
    1ج  184 إبراھيم الشاوي المراكشي      
    1ج  184 إبراھيم بن إبراھيم السموكني      
    1ج  185 إبراھيم بن إدريس الحسني      
    1ج  187 إبراھيم بن سعيد الخراص الرجراجي      
    1ج  187 إبراھيم بن حسن المراكشي    
    1ج  187 إبراھيم بن الصغير المراكشي      
    1ج  188 إبراھيم بن القائد علي الطيب بن إبراھيم المراكشي      
    1ج  188 إبراھيم السرغيني الخلوفي      
    1ج  189 إبراھيم بن عبد هللا السوسي      
    1ج  189 إبراھيم بن أحمد الزداغي      
    1ج  190 إبراھيم أقبيل السوسي      
    1ج  190 إبراھيم بن السلطان عبد الرحمن العلوي      
    1ج  190 إبراھيم بن الحسن الماغوسي المراكشي      
    1ج  191 إبراھيم النظيفي المراكشي      
    1ج  190 إبراھيم بن محمد بن أدار السوسي      
    1ج  191 إبراھيم السوداني      
    1ج  191 إبراھيم بن محمد التادلي الرباطي      
    1ج  191 إبراھيم بن محمد السوسي الھاللي      
    1ج  192 إبراھيم بن عبد الملك الضرير السوسي المراكشي      
    1ج  193 إبراھيم بن عبد العزيزي بن السلطان سليمان العلوي      
    1ج  193 بن العربي الشرقي   ) بنداوود ( ابن داوود    
    1ج  194 ابن عبدون      
    1ج  195 ابن شبونة      
    1ج  195 أبو إبراھيم بن يوسف المريني      
    1ج  195 )   تامصلوحت ( أبو إبراھيم دفين مصلوحة    
    1ج  196 أبو األنوار      
    1ج  196 أبو إسحاق المحصي      
    1ج  196 أبو األوقات      
    1ج  196 أبو بكر بن عمر بن تالكاكين اللمتوني      
    1ج  204 أبو بكر بن إبراھيم المسوفي الصحراوي      
    1ج  208 أبو بكر بن ميمون القرطبي      
    1ج  208 أبو بكر بن أحمد التاملي      
    1ج  209 أبو بكر بن أحمد بن سعيد الجزولي      
    1ج  209 أبو بكر بن محمد بن سعيد المجاطي الدالئي      
    1ج  214 المراكشي   أبو بكر بن مسعود الوردي المغربي    
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    1ج  215 أبو بكر بن يوسف السكتاني المراكشي      
    1ج  218 أبو بكر بن عبد الكريم الشباني      
    1ج  219 أبو بكر بن علي الفرجي المراكشي السلوي      
    1ج  221 أبو بكر بن عبد الرحمان القندوسي      
    1ج  221 أبو بكر بن المراكشي      
    1ج  222 أبو بكر بن محمد بناني      
    1ج  222 أبو بكر بن العربي بناني      
    1ج  404 أبو بكر بن جلداسن الصنھاجي      
    1ج  405 أبو بكر بن محيو الصنھاجي المعروف بأبي يحيى السائح      
    1ج  406 أبو بكر بن مساعد اللمطي      
    1ج  406 أبو بكر بن القاضي أبي عمران بن حماد الصنھاجي      
    1ج  226 أبو جعفر بن مكنون      
    1ج  227 أبو جيدة األندلسي المعروف بالكتاني      
    1ج  228 أبو جيدة بن عبد الكبير الفاسي الفھري      
    1ج  228 أبو الحسن بن اإلمام الغرناطي الوزير      
    1ج  229 أبو الحسن بن أحمد المنصور الذھبي      
    1ج  229 أبو الربيع بن تازكيرت القبائلي      
    1ج  229 أبو زيان بن أحمد المعسكري الغريسي      
    1ج  230 أبو زيد اإلمام      
    1ج  231 أبو الظاھر بن عبد هللا المراكشي      
    1ج  231 أبو الطيب الصفاقسي      
    1ج  232 أبو لقمان بن يورجان بن يعقوب األسود      
    1ج  233 أبو نافع      
محمد بن أحمد بن أبي عبد هللا بن ابي خليل مفرح األموي اإلشبيلي   : أبو النور         1ج  233
    1ج  233 أبو النور      
    1ج  233 أبو العباس الجباب      
    1ج  234 بن جعفر الخزرجي   أحمد ) : سيدي بلعباس السبتي ( أبو العباس    
    1ج  325 أبو العباس الشبلي      
    1ج  326 أبو العباس الوراق      
    1ج  326 أبو عزة بن أمير المؤمنين موالي عبد الرحمان العلوي      
    1ج  326 أبو علي الشريشي      
    1ج  328 أبو علي بن صمغ      
    1ج  328 أبو علي بن أحمد الملياني      
    1ج  329 أبو عمر بن حجاج      
    1ج  330 أبو عمر بن أبي خالد      
    1ج  330 أبو عمرو بن سيدي أحمد األمين بن أبي القاسم القسطلي      
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    1ج  344 فارس بن أبي الحسن المريني   : أبو عنان    
    1ج  348 أبو عسرية ابن منصور      
    1ج  363 أبو فارس بن الفقيه العمراني      
    1ج  363 أبو الفضل بن محمد بن محشرة القيسي البجائي      
    1ج  371 أبو الفضل بن السلطان أبي الحسن علي المريني      
    1ج  376 أبو الفضل بن السلطان أبي سالم إبراھيم المريني      
    1ج  377 أبو الفضل بن أبي محمد بن ابي مدين العثماني      
    1ج  377 أبو الفضل البحيري      
    1ج  377 أبو القاسم بن الجد المعروف باألحدب      
    1ج  378 أبو القاسم بن عبد الرحمان الشريف اإلدريسي الحسني      
    1ج  378 أبو القاسم بن سودة المري الغرناطي      
    1ج  383 أبو القاسم بن محمد الزعري العمري      
    1ج  386 أبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم الغساني الفاسي      
    1ج  388 أبو القاسم القصري      
    1ج  388 أبو القاسم بن سعيد العميري الجابري التادلي      
    1ج  390 أبو القاسم بن أحمد الزياني      
    1ج  392 أبو القاسم السجلماسي      
    1ج  392 أبو القاسم بن عبد العزيز المدعو الشاھد      
    1ج  395 أبو القاسم بن راشد القيسي      
    1ج  395 أبو سعيد الشريف التلمساني      
    1ج  395 أبو سھل القرشي      
    1ج  396 أيوب بن سعيد الصنھاجي   ) موالي بوشعيب ( أبو شعيب    
    1ج  404 أبو شعيب بن محمد بن زيد الدكالي الزبوجي المراكشي      
    1ج  406 يلنور الھزميري الدكالي) موالي بوعزة ( أبو يعزي    
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الصفحة   المترجم لھم   الجزء
    2ج  5 أحمد بن محمد ابن العريف الصنھاجي      
    2ج  57 أحمد بن عبد الرحمان الھواري األغماتي      
    2ج  58 أحمد بن حسين ابن قسي األندلسي      
    2ج  61 أحمد بن أبي جعفر ابن عطية القضاعي المراكشي      
    2ج  68 أحمد بن عبد الجليل التدميري      
    2ج  71 أحمد بن حسن ابن سيد الجراوي األندلسي      
    2ج  72 أحمد بن عبد الرحمان ابن الصقر األنصاري      
    2ج  84 أحمد بن علي الطرطوشي      
    2ج  84 أحمد بن عبد الرحمان الوقشي      
    2ج  87 أحمد بن يوسف الوراق القيسي      
    2ج  88 أحمد بن علي ابن مرطير      
    2ج  88 أحمد بن عبد العزيز ابي طورينة      
    2ج  89 أحمد بن محمد ابن بيرة األنصاري      
    2ج  89  أحمد بن عبد الرحمان الجباب الصنھاجي     
    2ج  91 أحمد بن سلمة ابن الصيقل األنصاري      
    2ج  92 أحمد بن عبد الرحمان ابن مضا اللخمي      
    2ج  99 أحمد بن الحسن ابن حسان القضاعي      
    2ج  102 أحمد بن يحيى ابن عميرة الضبي      
    2ج  103 أحمد بن يحيى ابن السعود العبدري      
    2ج  106 أحمد ابن خالص األنصاري المراكشي      
    2ج  107 أحمد بن محمد الغساني المراكشي      
    2ج  107 أحمد ابن دوناس      
    2ج  107 أحمد بن علي الصنھاجي      
    2ج  107 أحمد السيفي أبو الفضل      
    2ج  107 أحمد بن عتيق الذھبي      
    2ج  110 أحمد بن علي بن خلف التجيبي      
    2ج  111 أحمد بن محمد العزفي المراكشي      
    2ج  111 أحمد بن محمد ابن مقدام الرعيني      
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    2ج  113 أحمد بن علي ابن عيشون األنصاري    
    2ج  113 أحمد بن عبد العزيز الساللجي الخراز      
    2ج  114 أحمد بن عبد السالم الجراوي المراكشي      
    2ج  117 أحمد بن ھارون ابن عات النفزي      
    2ج  125 أحمد بن محمد البكري الشريشي      
    2ج  125 أحمد بن محمد ابن دحيون المالقي      
    2ج  126 أحمد بن عبد الرحمان الحرمل الطنجي      
    2ج  126 أحمد بن محمد ابن واجب القيسي      
    2ج  130 أحمد بن عبد هللا السكوني      
    2ج  131 أحمد بن إسحاق الطوسي الھمداني      
    2ج  131 أحمد بن عبد المومن ابن مومن القيسي      
    2ج  133 أحمد بن إبراھيم ابن فرقد العامري      
    2ج  135 أحمد بن يزيد ابن بقي األموي      
    2ج  136   أحمد بن عتيق ابن قَْنتَرال األموي   
    2ج  138 أحمد بن محمد ابن عياش التجيبي      
    2ج  138 أحمد بن محمد العشاب النباتي اللخمي المالقي      
    2ج  140 أحمد بن محمد الخزرجي الساعدي الشقري      
    2ج  143 أحمد بن محمد الشريشي التيمي البكري      
    2ج  146 أحمد بن علي ابن ھارون السماتي      
    2ج  149 أحمد بن محمد بن بشار السبائي      
    2ج  149 أحمد بن محمد بن عبد الملك الجذامي      
    2ج  149 أحمد بن عبد هللا ابن عميرة المخزومي ، أبو المطرف      
    2ج  178 أحمد بن محمد البلوي اإلشبيلي      
    2ج  485 أحمد بن خالد المالقي      
    2ج  184 أحمد بن أبي محمد صالح الماكري      
    2ج  189 أحمد بن إبراھيم بن أبي محمد صالح الماكري      
    2ج  195 أحمد بن محمد ابن شنيف العقيلي      
    2ج  196 أحمد بن عيسى ابن عبد البر البكري      
    2ج  197 أحمد ابن فرح اللخمي      
    2ج  198 أحمد بن إبراھيم ابن القفال المخزومي      
    2ج  198 أحمد بن محمد ابن العارض البكري      
    2ج  199 أحمد ابن البنا المالقي      
    2ج  199 أحمد بن علي الملياني المراكشي      
    2ج  201 أحمد بن علي التونسي      
    2ج  202 أحمد بن محمد ابن البنا األزدي المراكشي      
    2ج  210 أحمد بن مسعود القسنطيني      
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    2ج  211 أحمد بن محمد المالقي      
    2ج  211 أحمد بن عبد هللا األزدي المراكشي      
    2ج  211 أحمد بن إبراھيم ابن صفوان المالقي      
    2ج  214 أحمد بن شعيب الجزنائي      
    2ج  214 )السلطان ( أحمد بن إبراھيم المريني    
    2ج  218 أحمد بن محمد ابن الشماع األوسي المراكشي      
    2ج  221 أ حمد بن علي القبائلي      
    2ج  224 القسنطيني   ) وابن قئفد أيضاْ ( أحمد بن حسن ابن الخطيب    
    2ج  226 أحمد بن عبد هللا ابن عروس الھواري      
    2ج  229 )   السلطان ( أحمد بن محمد الوطاسي    
    2ج  231 )   السلطان ( أحمد األعرج بن محمد القائم بأمر هللا السعدي    
    2ج  233 أحمد بن موسى الجزولي ثم السماللي      
    2ج  236 أحمد بن عبد هللا بن حسين المغاري      
    2ج  237 أحمد بن يحيى الھوزالي      
    2ج  237 أحمد بن علي المنجور المكناسي      
    2ج  241 أحمد األمين بن أبي القاسم القسطلي المراكشي      
    2ج  241 أحمد الفيرم بن سيدي عمر الشيخ الكنتي      
    2ج  243   أحمد بن علي بن مسعود الشاطبي    
    2ج  243 أحمد التقليتي      
    2ج  243 أحمد بن أحمد العبادي التلمساني      
    2ج  245 أحمد بن أحمد أكحيل البوسعيدي الدرعي      
    2ج  245 أحمد بن أبي عمرو القسطلي      
    2ج  247    أحمد بن محمد بن الحكيم التونسي   
    2ج  247 أحمد ربوح      
    2ج  248 أحمد بن عبد الرحمان الخطيب      
    2ج  248 أحمد بن حميدة المطرفي      
    2ج  248 أحمد بن علي الصنھاجي الزموري      
    2ج  250 أحمد بن عبد الواحد الحسني السجلماسي      
    2ج  251 أحمد بن محمد ابن الطالب      
    2ج  252 أحمد المنصور بن محمد الشيخ السعدي      
    2ج  273 أحمد افوقاي الحجري األندلسي      
    2ج  276 أحمد بن أبي القاسم الشعبي الھروي الزمراني      
    2ج  282 أحمد بن علي الفشتالي      
    2ج  282 أحمد بن محمد الغرديس التغلبي      
    2ج  285 أحمد بن جامع الزروالي      
    2ج  285 أحمد بن قاسم معيوب األندلسي      
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    2ج  286 أحمد بن عبد هللا ابن أبي محلي السجلماسي      
    2ج  294 أحمد بن محمد أدفال الدرعي      
    2ج  295 أحمد بن محمد ابن القاضي المكناسي      
    2ج  299 أحمد بن علي ابن سودة المري الفاسي      
    2ج  300 أحمد شقرون الفخار األندلسي      
    2ج  302  أحمد بن محمد بن عبد العزيز القسطلي     
    2ج  302 أحمد بابا بن أحمد التنبكتي السوداني      
    2ج  307 أحمد بن علي السالمي      
    2ج  308 أحمد بن محمد المْقري التلمساني   
    2ج  314 أحمد بن علي بن محمد البوسعيدي الھشتوكي      
    2ج  316 أحمد بن عبد الحميد المريد المراكشي      
    2ج  318 أحمد بن محمد الولتي المراكشي      
    2ج  319 أحمد بن محمد الشيخ األصغر السعدي      
    2ج  320 أحمد الخطيب      
    2ج  322 أحمد بن محرز بن موالي الشريف العلوي      
    2ج  324 أحمد بن سعيد الكنسوسي المراكشي      
    2ج  324 أحمد بن أبي بكر الھشتوكي      
    2ج  325 أحمد بن مسعود البوعمري المراكشي      
    2ج  326 أحمد بن إبراھيم العطار المراكشي      
    2ج  329 أحمد بن إبراھيم التاملي      
    2ج  330 أحمد المراكشي      
    2ج  330 أحمد الشريف المراكشي      
    2ج  331 أحمد المراكشي      
    2ج  331 أحمد الزاوية الدليمي      
    2ج  332 أحمد بن عبد الحي الحلبي      
    2ج  352 أحمد بن علي المراكشي      
    2ج  352 أحمد بن محمد أحزي الھشتوكي      
    2ج  353 أحمد بن عبد القادر التاستاوتي      
    2ج  357 ْاحمد بن محمد ابن ناصر األغالني الدرعي      
    2ج  363 أحمد بن علي المداسي السوسي      
    2ج  366 أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي      
    2ج  367 )   السلطان ( أحمد بن موالي إسماعيل العلوي    
    2ج  369 أحمد اليحمدي      
    2ج  370 أحمد الدراق      
    2ج  370 أحمد العباس بن أحمد السوسي      
    2ج  377 ْاحمد بن محمد العباسي السماللي     
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    2ج  378 أحمد بن عبد هللا بن مبارك الشرادي الزراري      
    2ج  380 أحمد بن عاشر الحافي السلوي      
    2ج  383 أحمد الحبيب بن محمد الصديقي السجلماسي      
    2ج  385 أحمد بن عبد هللا الدكالي الغربي الرباطي      
    2ج  386 أحمد بن محمد الصقلي      
    2ج  392 أحمد بن العربي المراكشي      
    2ج  392 أحمد بن محمد الورزازي      
    2ج  393 أحمد بن المھدي الغزال      
    2ج  394 أحمد بن محمد ابن شرحبيل األنصاري      
    2ج  394 أحمد بن الرضي بن عثمان المكناسي      
    2ج  394 أحمد بن محمد التامري السوسي      
    2ج  394 أحمد بن محمد بن العربي أحضري      
    2ج  398 أحمد أشقراق     
    2ج  398 أحمد بن عالل الشرابلي      
    2ج  400 أحمد السوسي      
    2ج  401 أحمد الشاوي      
    2ج  401 أحمد بن الشريف العلوي      
    2ج  401 أحمد بن التاودي ابن سودة المري      
    2ج  403 أحمد الصني      
    2ج  403 أحمد بن مبارك      
    2ج  405 أحمد بن محمد الرفاعي القسطلي      
    2ج  407 أحمد بن الطاھر األندلسي      
    2ج  408 ْاحمد بن محمد ابن نافع البدوي     
    2ج  409 أحمد بن علي الدباغ المراكشي      
    2ج  409 أحمد بن األمين الوداني      
    2ج  411 أحمد بن محمد األقصوي األجناني السوسي      
    2ج  412 أحمد بن عبد الوھاب الحوضي الغريني الغالوي      
    2ج  413 أحمد بن محمد بن أحمد بن الطاھر األزدي المراكشي      
    2ج  416 أحمد بن الحاج العباس الدكالي المراكشي      
    2ج  416 أحمد بن الطاھر األزموري      
    2ج  417 أحمد بن الشكر السباعي      
    2ج  417 أحمد بن محمد أزنيط المراكشي      
    2ج  418 أحمد بن الحسن بوغربال المراكشي      
    2ج  418 أحمد بن عمر بن أبي ستة المراكشي      
    2ج  419 أحمد بن محمد المرتضى ابن الكبير العمراني      
    2ج  420 أحمد الرامي      



6 
 

    2ج  421 أحمد المتوكي المصلوحي      
    2ج  421 أحمد بن الحبيب العلوي المدغري      
    2ج  421 أحمد بن العربي البلغيثي      
    2ج  424 أحمد بن مبارك الرحماني الجرني      
    2ج  424 أحمد بن التونسي الدكالي الرحيلي العوني      
    2ج  426 أحمد أكناو المراكشي      
    2ج  426 أحمد بن خالد الناصري السلوي      
    2ج  429 أحمد بن محمد الكاملي      
    2ج  435 أحمد بن محمد ابن الحاج السلمي      
    2ج  440 أحمد بن محمد الكردودي الكاللي      
    2ج  443 )   الحاجب الوزير  -أبا أحماد ( أحمد بن موسى    
    2ج  448 أحمد المجذوب بن عبد الرحمان البلغيثي العلوي      
    2ج  451 أحمد بن العربي التنغراسي      
    2ج  452 أحمد بن الطيب العلوي الصوصي      
    2ج  452 أحمد بن محمد الرشيدي      
    2ج  453 أحمد بن عبد هللا الحسني التناني      
    2ج  455 أحمد بن محمد أبو ضربة المراكشي    
    2ج  455 أحمد بن الطالب ابن سودة المري      
    2ج  457 أحمد بن عاشر الحداد الخمليشي      
    2ج  462 أحمد بن محمد بن موسى السلوي      
    2ج  462 أحمد بن عبد الرحمان الكشتيمي التيوتي      
    2ج  463 أحمد بن محمد الزعيمي      
    2ج  465 أحمد بن العباس الشرايبي      
    2ج  465 أحمد العلمي الفالحي الشھير بالدمناتي      
    2ج  465 أحمد بن قاسم جسوس الفاسي      
    2ج  472 أحمد بن أبي بكر الناصري      
    2ج  473 أحمد الھبة بن الشيخ ماء العينين      
    2ج  486 أحمد الملقب بالمواسين      
    2ج  486 أحمد بن إدريس      
    2ج  486 أحمد الرجراجي      
    2ج  486 أحمد الراحة      
    2ج  487 أحمد فرفق      

 



1 
 

 

  

الصفحة المترجم لھم     الجزء
    3ج  5 الموحدي    ) المنصور(بن يعقوب ) المامون(إدريس    
    3ج  12 بن محمد آخر خلفاء الموحدين    ) أبو دبوس(إدريس    
    3ج  16 إدريس بن محمد العراقي الحسيني الفاسي      
    3ج  19 إدريس بن محمد بن أحمد المنجرة      
    3ج  22 إدريس بن قاسم الدباغ      
    3ج  22 إدريس بن محمد ابن ادريس العمراوي      
    3ج  39 إدريس بن محمد الجعيدي السلوي      
    3ج  41 إدريس بن الطيب بن اليماني أبو عشرين      
    3ج  42 إدريس بن علي السناني المدعو الحنش      
    3ج  47 إدريس بن عبد الھادي العلوي قاضي فاس      
    3ج  54 اِمام الدين بن محمد بن قاسم البطايحي الخزرجي الخليلي       
    3ج  55 األمان األسود      
    3ج  56 اعتماد الرميكية زوجة المعتمد بن عباد      
    3ج  59  إسحاق بن علي اللمتوني     
    3ج  59 إسحاق بن محمد الھزرجي      
    3ج  62 إسحاق بن ويعزان      
    3ج  62 إسحاق بن سعد السعود ابن عفير األموي       
    3ج  63 إسماعيل بن إبراھيم التونسي      
    3ج  64 )    السلطان(إسماعيل بن الشريف العلوي    
    3ج  70 األشرف بن األعز بن ھاشم العلوي الحلبي       
    3ج  71 )    أبو الصبر(أيوب بن عبد هللا الفھري السبتي    
    3ج  73 أيوب بن الحسن      
    3ج  73 أبو جمعة الشامي      
    3ج  73 أبو إسحاق الزھري    
    3ج  74 بلة بن عزوز الرحماني المراكشي      
    3ج  77 البشير بن عبد الحي البربوشي الصحراوي       
    3ج  78 البشير بن محمد الدرقاوي      
    3ج  78 البھلول بن علي بوسلھام الرحماني      
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    3ج  79 تاحضريت المرينية ؟      
    3ج  79 تابوت بن علي االيالني      
    3ج  80 تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني       
    3ج  82 بن علي المريني   ) الموسوس(تاشفين    
    3ج  98 تاونارت ابن واجرم الھزميري      
    3ج  82 التجاني بن بابا العلوي      
    3ج  88 تميم بن بلقين الصنھاجي      
    3ج  91 تميمة بنت يوسف بن تاشفين      
    3ج  91 التھامي بن أحمد المدغري المسعودي      
    3ج  94 التھامي بن المھدي المزوار المكناسي      
    3ج  95 التھامي بن المدني كنون الفاسي      
    3ج  98 التھامي بن عبد القادر ابن الحداد المراكشي      
    3ج  99 جابر المغربي      
    3ج  100 جابر بن مخلوف الرياحي الطليقي      
    3ج  101 جلداسن بن إسحاق الركوني      
    3ج  102 جعفر بن محمد ابن عطية القضاعي      
    3ج  102 جؤذر باشا      
    3ج  103 الجياللي الروكي السفياني      
    3ج  106 حازم بن محمد األنصاري اْلقرطاجني     
    3ج  114 الحبيب بن عبد الھادي العلوي      
    3ج  115 الحبيب بن علي بن عبد الواحد العلوِي     
    3ج  115 الحبيب بن التھامي ابن كيران الفاسي      
    3ج  116 حجاج بن يوسف الھواري      
    3ج  116 بن محمد المعتمد بن عباد    ) خير الدولة ( حكم    
    3ج  117 حمدون بن عبد الرحمان ابن الحاج السلمي الفاسي       
    3ج  130 حمزة بن علي بن عبد هللا المراكشي      
    3ج  131 الحسن بن عبد األعال الكالعي      
    3ج  132 الحسن بن علي بن باديس الصنھاجي      
    3ج  134 الحسن بن محمد بن الحسين البطليوسي      
    3ج  134  الحسن بن حجاج بن يوسف الھواري     
    3ج  134 حسن بن علي المطغري      
    3ج  135 حسن بن محمد ابن كسرى األنصاري      
    3ج  136 حسن بن عبد هللا ابن يابو األندلسي      
    3ج  137 الحسن بن علي بن محمد األغماتي      
    3ج  138 الحسن بن علي ابن الفكون القسنطيني      
    3ج  143 الحسن بن عبد الرحيم المرادي      
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    3ج  143 حسن بن قاسم بن أم قاسم المرادي      
    3ج  145 الحسن بن عمر الفودودي      
    3ج  146 حسن بن علي المراكشي      
    3ج  148 حسن الشوشاوي      
    3ج  148 الحسن بن محمد الوزان الفاسي      
    3ج  148 الحسن بن علي بن إبراھيم الدرعي      
    3ج  149 الحسن بن سعيد الشريف الحسني      
    3ج  149 الحسن المداح      
    3ج  149 الحسن السريفي      
    3ج  150 الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشي      
    3ج  151 الحسن الشريف      
    3ج  151 الحسن بن علي السماللي      
    3ج  152 الحسن بن علي الھاللي الھشتوكي      
    3ج  154 الحسن بن إبراھيم الباعقيلي      
    3ج  154 الحسن بن مسعود اليوسي      
    3ج  163 الحسن بن محمد العكاري      
    3ج  163 الحسن بن علي اوللوا      
    3ج  166 الحسن بن علي      
    3ج  167 الحسن بن علي بن أبي بكر المنبھي الشھير بالشباني       
    3ج  167 الحسن بن أحمد بن محمد بناني      
    3ج  167 الحسن السوسي الھشتوكي      
    3ج  170 الحسن الفياللي      
    3ج  170 الحسن بن ْاحمد بن محمد المكدشي     
    3ج  171 الحسن المراكشي الشريف      
    3ج  172 )   السلطان موالي(الحسن بن محمد بن عبد الرحمان العلوي    
    3ج  197 الحسن بن أحمد بن عبد الرحمان المزميزي      
    3ج  197 حسن البغدادي      
    3ج  198 الحسن بن عمر الكتاني االدريسي      
    3ج  199 الحسن بن العربي الرحماني المراكشي      
    3ج  199 حسون بن عبد النور      
    3ج  200 الحسين بن عبد هللا ابن المالقي األنصاري      
    3ج  200 الحسين بن محمد ابن ناصر الدرعي األغالني      
    3ج  211 حسين بن محمد بن عبد هللا العلوي      
    3ج  211 حسين أعرجان      
    3ج  212 الحسين اليعقوبي      
    3ج  212 حفصة بنت الحاج الركونية      
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    3ج  218 حيان بن عبد هللا ابن حيان األوسي      
    3ج  218  خلف بن عمر الباجي     
    3ج  219 خلف بن محمد ابن فتحون األريولي      
    3ج  220 خلوف بن خلف هللا الصنھاجي    
    3ج  221 خليل بن صالح الخالدي التلمساني      
    3ج  222 داوود بن والل االيالني      
    3ج  222 داوود بن سليمان ابن حوط هللا الحارثي األنصاري      
    3ج  223 )   سيدي(رحال الكوش    
    3ج  227 رضوان بن عبد هللا الجنوي الفاسي      
    3ج  236 )    السلطان موالي(الرشيد بن الشريف العلوي    
    3ج  249 الرشيد بن عبد السالم الغالبي االدريسي      
    3ج  249 الرشيد بن السلطان موالي عبد الرحمان بن ھشام العلوي      
    3ج  250 زمور بن يعلى الھزرجي      
    3ج  250 زھر بن عبد الملك ابن زھر االيادي      
    3ج  252 زھراء بنت عبد هللا بن مسعود الكوش      
    3ج  252 زھراء السوسية      
    3ج  253 )   السلطان(زيدان بن أحمد المنصور السعدي    
    3ج  258 زيدان بن السلطان موالي إسماعيل العلوي      
    3ج  259 زين العابدين بن السلطان موالي إسماعيل العلوي      
    3ج  260 الطالب أحمد المصطفى ابن طوير الجنة الصحراوي       
    3ج  262 الطالب بن أحمد بن التاودي ابن سودة الفاسي      
    3ج  263 الطاھر بناني الرباطي      
    3ج  265 الطاھر بن محمد ابن جلون المراكشي      
    3ج  265 الطاخر بن أحمد البلغيثي العلوي      
    3ج  267 الطاھر بن حمو الصديقي الدكالي      
    3ج  267 الطيب بن السلطان سيدي محمد بن عبد هللا العلوي      
    3ج  268    الطيب بن عمير الشرقي   
    3ج  270 الطيب بن محمد ابن جلون المراكشي      
    3ج  270 الكبير بن عبد الكريم ابن حريرة الشاوي      
    3ج  274 لب بن عبد الوارث اليحصبي      
    3ج  274 لقمان السايوري      
    3ج  275 لقوط بن يوسف بن علي المغراوي      
    3ج  275 ماجد بن محفوظ ابن سيف البكري      
    3ج  276 مالك بن يحيى ابن وھيب األزدي      
    3ج  277 مالك بن مروان اللجوسي      
    3ج  278 مالك بن تماجورت الھزميري      
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    3ج  279 المامون بن السلطان موالي إسماعيل العلوي       
    3ج  279 مبارك السكتاني      
    3ج  279 مبارك ابن تعلوت المراكشي      
    3ج  281 مبارك بن المختار السباعي الدميسي       
    3ج  281 مجاھد بن محمد ابن مجاھد األندلسي       
    3ج  282 المحجوب بن عبد الرحمان الطالبي      
    3ج  282 محرز الصفاقسي   
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الصفحة المترجم لھم     الجزء
    4ج  5 محمد ابن حوقل البغدادي      
    4ج  9 محمد ابن سعدون القيرواني      
    4ج  12 محمد بن الحسن المرادي      
    4ج  13 ابن عباد اللخمي   ) المعتمد ( محمد    
    4ج  28 محمد بن علي ابن الصيقل األنصاري      
    4ج  30 بن محمد الغزالي   ) أبو حامد ( محمد    
    4ج  39 بن عيسى ابن اللبانة اللخمي الداني    ) أبو بكر ( محمد    
    4ج  49 محمد بن سليمان ابن القصيرة الكالعي اإلشبيلي       
    4ج  50 محمد بن مسعود المكتب      
    4ج  50 محمد بن أغلب ابن أبي الدوس      
    4ج  50 محمد بن أحمد بن نصر النفزي المعروف بالرندي      
    4ج  52 محمد بن عمر ابن عباد اللخمي      
    4ج  52 بن أحمد ابن رشد القرطبي   ) أبو الوليد ( محمد    
    4ج  58 ابن تومرت الھرغي   ) المھدي ( محمد    
    4ج  76 محمد بن إسماعيل الزنجاني اإلشبيلي      
    4ج  77 )   أبو بكر ابن الصائغ (محمد بن يحيى ابن باجة    
    4ج  82 محمد بن حسون ابن البزاز قاضي مراكش      
    4ج  82 محمد ابن الَقَ◌ْبطُرنُه     
    4ج  82 محمد بن إبراھيم ابن أسود الغساني      
    4ج  84 محمد بن الحسين الميورقي األنصاري      
    4ج  86 محمد ابن أبي الخصال الغافقي      
    4ج  90 محمد بن أحمد ابن السقاط الكونكي      
    4ج  91 محمد بن عبد الرحمان ابن عظيمة اإلشبيلي      
    4ج  94 محمد بن ھود بن عبد هللا الماسي المتسمى بالھادي      
    4ج  94 )   أبو بكر ( محمد بن عبد هللا ابن العربي المعافري    
    4ج  105 محمد بن عبد هللا القنطري      
    4ج  106 محمد ابن شريح الرعيني      
    4ج  107 محمد بن عبد هللا ابن ميمون العبدري      



2 
 

    4ج  108 محمد بن عمر الشواشي الشلبي      
    4ج  108 محمد بن عبد هللا ابن خليل القيسي      
    4ج  110 محمد بن حسين ابن حبوس الفاسي      
    4ج  114   محمد بن عبد الرحمان ابن طاھر القيسي    
    4ج  115 محمد بن محمد الشريف االدريسي السبتي      
    4ج  116 محمد بن عبد هللا ابن الغاسل آلغرناطي      
    4ج  117 محمد بن عبد الملك ابن طفيل القيسي      
    4ج  120 محمد بن إسماعيل الھـواري      

 محمد بن علي بن مروان ابن جبل الھمداني      
   476 - 

121    
    4ج 

    4ج  121 محمد بن عبد  ابن الجد الفھري      
    4ج  123 محمد بن محمد ابن باز اليحصبي      
    4ج  123 محمد بن عبد الملك ابن سعيد العنسي   
    4ج  125 محمد بن إبراھيم ابن الفخار األنصاري      
    4ج  128 )   الحفيد ( بن محمد ابن رشد القرطبي ) أبو الوليد ( محمد    
    4ج  134 محمد بن عبد الملك ابن زھر األيادي      
    4ج  149 محمد بن أحمد ابن الصقر األنصاري      
    4ج  151 محمد بن عبد هللا الصنھاجي      
    4ج  152 محمد بن أحمد ابن الرايس البكي      
    4ج  152 محمد بن أحمد ابن الصفار التجيبي      
    4ج  152 محمد بن جابر بن أحمد القيسي      
    4ج  153 محمد ابن صاحب الصالة      
    4ج  154 محمد بن ياسين الرجراجي      
    4ج  154 محمد بن عبد العزيز الرجيني السالقي      
    4ج  154 محمد بن مفرج األنصاري      
    4ج  155 محمد بن خلف ابن غيدان المعافري      
    4ج  155 محمد بن يحيى ابن خزعل الطلحي      
    4ج  156 محمد بن علي السالقي      
    4ج  156 محمد بن تميم الزناتي      
    4ج  157 محمد بن محمد الجملي المرادي      
    4ج  158 محمد بن أيوب ابن نوح الغافقي      
    4ج  160 محمد بن عبد هللا ابن طاھر الصقلي الحسيني      
    4ج  166 محمد ابن موفق البجائي      
    4ج  167 الموحدي   ) المنصور ( بن يعقوب ) الناصر ( محمد    
    4ج  169 محمد بن إبراھيم األصولي المھري البجائي      
    4ج  172 محمد بن محمد ابن نوح الغافقي      
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    4ج  173 محمد بن أحمد ابن الحجام اللخمي التلمساني      
    4ج  175 محمد بن أحمد ابن جبير الكناني      
    4ج  180 محمد بن عبد العزيز ابن عياش التجيبي      
    4ج  181 محمد بن عيسى ابن المناصف األزدي      
    4ج  184 محمد بن عبد الحق بن سليمان الكومي      
    4ج  186 محمد بن أحمد ابن أبي غالب العبدري      
    4ج  187 محمد بن علي ابن حماد الصنھاجي      
    4ج  189 محمد بن أحمد ابن محرز الزھري      
    4ج  192 محمد بن عبد هللا ابن األبار القضاعي البلنسي      
    4ج  195 محمد بن أحمد ابن الجد الفھري      
    4ج  195 محمد بن إدريس ابن مرج الكحل الشقري      
    4ج  204 )   أبو مروان ( محمد بن أحمد الباجي اللخمي    
    4ج  209 محمد بن علي ابن العربي الحاتمي      
    4ج  226 محمد بن مروان ابن فھد اللخمي اإلشبيلي      
    4ج  226 محمد بن عبد هللا األغماتي الرقوطي      
    4ج  227 محمد بن عبد هللا ابن الصفار األوسي      
    4ج  229 محمد بن عيسى المومناني الحسني     
    4ج  231 محمد بن عبد هللا ابن الحاج التجيبي      
    4ج  231 محمد بن يحيى ابن المواق      
    4ج  234 محمد بن قاسم ابن منداس      
    4ج  235 محمد بن يحيى بن داوود التادلي      
    4ج  235 محمد بن أحمد بن عبد هللا بن محمد ابن عمر السلمي الفاسي      
    4ج  235 محمد بن إبراھيم ابن غالب المالقي      
    4ج  235 محمد بن أحمد ابن خليل السكوني      

 محمد بن ھشام األوسي      
   476 - 

237    
    4ج 

    4ج  237 التميمي المھدوي   ... محمد بن الحسن    
    4ج  237 محمد بن الحسن بن حجاج بن يوسف التجيبي      
    4ج  238 محمد بن عبد الوھاب ابن الحنبلي األنصاري      
    4ج  239 محمد بن أحمد ابن الطراوة السبائي      
    4ج  240 محمد بن حسن ابن المحلي الفھري      
    4ج  243 محمد بن علي ابن العابد الفاسي      
    4ج  246 محمد بن أبي بكر ابن رشيد الوتري البغدادي      
    4ج  253 محمد بن عبد الكريم الھزميري األغماتي      
    4ج  281 محمد بن علي الشريف      
    4ج  283 محمد بن إبراھيم التجيبي      
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    4ج  283 محمد بن إبراھيم الكتامي      
    4ج  283 محمد بن محمد الكناني      
    4ج  284 محمد ابن عذاري المراكشي      
    4ج  285 محمد بن أحمد ابن الظھير المراكشي      
    4ج  286 محمد بن أبي طالق      
    4ج  286 محمد بن أحمد ابن عمر السلمي      
    4ج  286 محمد بن إبراھيم ابن الحاج السلمي      
    4ج  287 محمد بن محمد العبدري الحاحي      
    4ج  330 محمد بن محمد بن أبي القاسم      
    4ج  330 السبتي   ) أبي العباس ( محمد بن أحمد    
    4ج  331 محمد بن محمد ابن عبد الملك األوسي المراكشي      
    4ج  335 محمد بن إبراھيم البقوري الليثي      
    4ج  337 محمد بن محمد الفار القالوسي القضاعي      
    4ج  338 محمد بن علي ابن قطرال األنصاري      
    4ج  340 الموحدي   ) المرتضى ( محمد بن عمر    
    4ج  341 محمد بن سليمان البياتي      
    4ج  342 محمد ابن صالح      
    4ج  342 محمد بن عمر ابن رشيد السبتي      
    4ج  351 محد بن علي ابن الفخار الجذامي      
    4ج  353 محمد بن أحمد المراكشي      
    4ج  355 محمد بن محمد ابن عبد الملك األوسي المراكشي      
    4ج  356 محمد بن علي أبو خرشة    
    4ج  356 محمد بن يحيى ابن النجار التلمساني      
    4ج  359 محمد بن إبراھيم ابن حامد المراكشي      
    4ج  364 محمد بن محمد ابن سودة المري      
    4ج  366 محمد بن محمد ابن َشلبَطور الھاشمي      
    4ج  367 محمد بن إبراھيم االبلي التلمساني      
    4ج  374 محمد بن األمان الجزولي      
    4ج  374 محمد الصفاقسي      
    4ج  375 محمد بن أحمد ابن شاطر الجمحي المراكشي      
    4ج  379 محمد ابن حسون الجدميوي      
    4ج  381 محمد بن محمد ابن جزي الكلبي      
    4ج  382 محمد بن محمد الَمقري القرشي التلمساني     
    4ج  409 محمد بن يحياتن العسري      
    4ج  409 محمد بن العباس ابن تحضريت      
    4ج  410 محمد بن علي السقرة الفربلياني      
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    4ج  410 محمد بن إبراھيم الصفار المراكشي      
    4ج  411 بن يعقوب المريني   ) أبو زيان ( محمد    
    4ج  418 )   أبو البركات ( محمد بن محمد ابن الحاج البلفيقي    
    4ج  442 بن عبد العزيز المريني   ) السعيد ( محمد    
    4ج  443 محمد بن عبد هللا ابن الخطيب السلماني   

 



1 
 

 

  

الصفحة المترجم لھم     الجزء
    5ج  5 محمد بن عبد هللا ابن بطوطة اللواتي الطنجي       
    5ج  11 محمد بن أحمد مرزوق المجيسي التلسماني       
    5ج  21 محمد بن محمد بن أبي عمرو التميمي      
    5ج  22 محمد بن عثمان ابن الكاس المجدولي      
    5ج  24 بن السلطان أحمد المريني    ) المنتصر ( محمد    
    5ج  25 محمد بن القاسم الصيرفي      
    5ج  26 محمد بن عبد الرحمان الكفيف المراكشي       
    5ج  30 محمد المراكشي      
    5ج  30 محمد بن علي ابن عليوات المصمودي المراكشي      
    5ج  34 محمد بن موسى المراكشي      
    5ج  40 محمد بن سليمان الجزولي      
    5ج  40 محمد بن سليمان الجزولي      
    5ج  103 محمد بن إبراھيم ابن الخضري الھنتاتي      
    5ج  106 محمد بن سعيد الصنھاجي      
    5ج  106 محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني      
    5ج  111 محمد القائم بأمر هللا السعدي      
    5ج  118 )   الوطاسي ( محمد بن محمد الشيخ المعروف بالبرتغالي    
    5ج  126 محمد بن عبد الرحمان الوقاد      
    5ج  126 َمحمد بن عيسى الكبير الفھدي السفياني األصل ثم المختاري       
    5ج  128 محمد بن داوود الشاوي      
    5ج  128 َمحمد الحران بن محمد المھدي السعدي     
    5ج  129 محمد بن علي الخروبي الطرابلسي المنشأ      
    5ج  131 السعدي    ) القائم بأمر هللا ( محمد المھدي بن محمد    
    5ج  150 الحساني   .... محمد    
    5ج  151 محمد بن عبد القادر السعدي      
    5ج  153 محمد بن سعيد      
    5ج  153 محمد بن الحسن العريبي الشاوي      
    5ج  154 محمد بن عبد النعيم الحامدي      
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    5ج  154 محمد بن علي ابن عسكر      
    5ج  156 السعدي    ) الغالب با ( بن عبد هللا ) المتوكل على هللا ( محمد    
    5ج  171 محمد بن محمد الحسني السجلماسي      
    5ج  171 بن ھبة هللا الوجديجي التلمساني   ) شقرون ( محمد    
    5ج  172 محمد بن عيسى التاملي      
    5ج  172 محمد بن أحمد ابن الناظر      
    5ج  173 بن أبي عمرو القسطلي   ) الكامل ( محمد    
    5ج  179 محمد بن علي الدادسي      
    5ج  179 محمد بن محمد التواتي      
    5ج  180 محمد الحاج أدركو      
    5ج  180 محمد بن علي ابن الزبير      
    5ج  180 محمد بن عمر بن قاسم الشاوي      
    5ج  182 محمد بن علي الھوزالي      
    5ج  183 محمد بن عبد الرحمان الوزروالي      
    5ج  185 محمد بن مسعود المراكشي      
    5ج  185 محمد الساعي نزيل مراكش      
    5ج  185 محمد بن أحمد الحلفاوي      
    5ج  186 محمد بن عبد الرحمان المراكشي      
    5ج  187 بن أحمد الطاھري الحسيني    ) حمو ( محمد    
    5ج  187 محمد بن أحمد السالمي      
    5ج  188 محمد بن مبارك الزعري      
    5ج  190 محمد بن عبد الواحد الشريف السجلماسي       
    5ج  192 محمد بن يوسف الترغي      
    5ج  208 محمد بن علي الجزولي االنسوي    ) مكرر (    
    5ج  208 محمد بن قاسم القصار      
    5ج  217 بن أحمد المريني التلمساني   ) الحاج ( َمحمد   
    5ج  218 محمد بن عبد المومن السعدي      
    5ج  219 محمد بن علي ابن ريسون      
    5ج  221 محمد بن أحمد الرسموكي      
    5ج  221 محمد بن علي الفشتالي      
    5ج  223 محمد الشيخ المامون السعدي      
    5ج  248 محمد بن عبد هللا الرجراجي      
    5ج  251 بن يحيى البوخصيبي   ) قدار ( محمد    
    5ج  253 محمد بن علي السجتاني الفاسي      
    5ج  254 محمد المامون التونسي      
    5ج  255 محمد بن محمد العقاد المكي      
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    5ج  259 محمد بن أحمد ابن مليح السراج      
    5ج  262 َمحمد بن أبي بكر الصنھاجي الدالئي     
    5ج  265 محمد بن موسى األديب ، الحامدي      
    5ج  266 محمد بن يوسف التاملي السوسي      
    5ج  275 َمحمد بن محمد ابن عطية الزناتي      
    5ج  277 َمحمد بن َمحمد البوعناني االدريسي      
    5ج  280 محـمد الشيخ بن زيدان السعدي      
    5ج  292 محمد المزوار المراكشي      
    5ج  293 محـمد بن علي السماللي      
    5ج  293 محمد الكفيف المراكشي      
    5ج  294 محمد بن محمد الرحماني المراكشي       
    5ج  295 محمد بن عبد هللا السوسي المراكشي       
    5ج  303 محمد االندلسي      
    5ج  304 محـمد بن علي العكاري      
    5ج  304 محمد بن سعيـد المرغيثي السوسي       
    5ج  314 محمد بن عبد الخالق الشرقي      
    5ج  317 محمد بن أحمد الفاسي      
    5ج  320 محمد بن محمد ابن الفاسي المراكشي       
    5ج  345 محمد بن عمر الھشتوكي      
    5ج  346 محمد بن إبراھيم الھشتوكي      
    5ج  349 محمد بن محمد العكاري المراكشي       
    5ج  350 محمد بن يعقوب االيسي      
    5ج  352 محمد بن عبد هللا االندلسي      
    5ج  353 محمد بن علي المراكشي      
    5ج  353 محمد الطليطلي االندلسي      
    5ج  353 محمد بن فارس الوريكي      
    5ج  353 محمد الشاذلي      
    5ج  355 محمد بن عبد الرحمان االسدي      
    5ج  356 محمد بن خلَف الشبوقي      
    5ج  356 محمد بن عبيد هللا ابن صمادح التجيبي      
    5ج  358 محمد بن عبد هللا ابن سماك العاملي       
    5ج  358 محمد بن خلف ابن عميرة      
    5ج  359 محمد بن علي ابن البراق الھمداني       
    5ج  361 محمد بن أحمد ابن فُطَيس الغافقي     
    5ج  362 محمد بن عبد هللا اليانبي األنصاري       
    5ج  362 محمد بن عبد الرحمان بن عمير األموي   
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    5ج  363 محمد بن طاھر بن عبد هللا      
    5ج  364 محمد بن إسماعيل ابن عفير      
    5ج  364 محمد بن أحمد الُمسلھَم الرندي القيسي      
    5ج  366 محمد بن أبي بكر الحرار األنصاري       
    5ج  366 محمد بن إسماعيل ابن ُعفْير األموي       
    5ج  368 محمد المراكشي      
    5ج  371 محمد بن المنذر   

 



1 
 

 

  

الصفحة المترجم لھم     الجزء
    6ج  5 محمد بن الشيخ سيدي الحسن اليوسي      
    6ج  8 محمد بن السلطان موالي إسماعيل العلوي       
    6ج  15 محمد بن عبد هللا الحمري المراكشي      
    6ج  18 محمد بن محمد ابن ناصر      
    6ج  25 محمد بن أحمد بن يعقوب الشرقي       
    6ج  25 محمد بن أحمد السجتاني      
    6ج  26 بن أحمد الدالئي   ) المسناوي ( محمد    
    6ج  33     محمد بن عبد الرحمان بن أبي زيان المراكشي   
    6ج  33 محمد بن أحمد الصغير الورزازي      
    6ج  34 محمد بن محمد المرغيثي المراكثسي      
    6ج  35 محمد ابن العياشي      
    6ج  37 الشرقي   ) المعطى ( بن محمد ) الصالح ( محمد    
    6ج  44   محمد المريني الشيخ    
    6ج  45 محمد بن عبد هللا الووالتي المدعو موالي الشريف       
    6ج  45 محمد العطار المراكشي       
    6ج  46 محمد بن الشريف سيدي المھدي العلمي الفقيه      
    6ج  46 محمد بن سعيد المھدي المراكشي      
    6ج  46 محمد بن مسعود المراكشي      
    6ج  47 محمد بن عبد الرحمان الصومعي التادلي      
    6ج  48 محمد الساحلي      
    6ج  49 محمد بن ناصر ابن ناصر الدرعي      
    6ج  50 محمد الصغير بن محمد اليفرني      
    6ج  58 محمد بن محمد السالك الجرني المراكشي      
    6ج  59 محمد بن عبد المومن المراكشي      
    6ج  60 محمد الدقاق الدغمي      
    6ج  61 بن عبد القادر القادري   ) العربي ( محمد    
    6ج  62 محمد بن أحمد اليحمدي الفحصي      
    6ج  63 محمد بن محمد التكركسي      
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    6ج  63 محمد بن عبد هللا الدراوي      
    6ج  64 محمد بن محمد الحاج البوعبدلي      
    6ج  65 بن موسى ابن ناصر الدرعي   ) المكي ( محمد    
    6ج  71 األندلسي    بن عبد هللا اسكالنطو ) الھاشمي ( محمد    
    6ج  73 بن محمد الھاللي   ) الحبيب ( محمد    
    6ج  73 بن علي بن عبد السالم   ) الطاھر ( محمد    
    6ج  77 محمد بن عمران الرحماني المراكشي      
    6ج  78 محمد بن القاسم المراكشي      
    6ج  80 محمد بن عبد هللا أكيك الكيكي      
    6ج  81 محمد بن محمد ابن سنة العمري الغالفي      
    6ج  81 محمد بن أحمد الحضيكي الجزولي      
    6ج  86 محمد بن أحمد بن العربي      
    6ج  86 محمد بن الطيب سكيرج الفاسي      
    6ج  87 محمد بن إبراھيم المھدي      
    6ج  87 بن حبيب هللا اليعقوبي    ) المجيدري ( محمد    
    6ج  90 محمد بن عبد الرحمان العمراني المراكشي       
    6ج  91 محمد بن علي المنبھي      
    6ج  92 محمد بن عبد هللا الھاللي الزغنغي      
    6ج  92 محمد ابن الشاھد      
    6ج  93 محمد بن الحسن الجنوي الحسني      
    6ج  109 محمد بن منصور العيسي      
    6ج  109 )    السلطان ( محمد بن عبد هللا العلوي    
    6ج  133 محمد العوني      
    6ج  133 محمد بن علي بن محمد المرتبي المراكشي       
    6ج  134 محمد بن أحمد العبادي      
    6ج  136 محمد التاودي بن الطالب ابن سودة المري       
    6ج  143 محمد بن عمر الھشتوكي      
    6ج  145 محمد بن عثمان المكناسي      
    6ج  146 محمد بن أحمد الشرادي      
    6ج  147 محمد بن عبد الرحمان التادلي      
    6ج  147 محمد بن أحمد الجياللي السباعي      
    6ج  155 محمد بن أبي القاسم الفياللي الرباطي      
    6ج  161 محمد بن الطاھر المير السلَوي      
    6ج  162 محمد الكامل الرشيدي      
    6ج  162 محمد الطاھر بن أحمد الفياللي      
    6ج  163 محمد الزرھوني      
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    6ج  163 محمد بن الحاج العباس بن يس الجزولي       
    6ج  170 محمد بن إبراھيم الزداغي      
    6ج  172 محمد بن عمرو ابن عبد هللا      

    6ج  174 محمد بن محمد ابن منصور      
    6ج  176 محمد بن محمد المزوري      
    6ج  177 محمد بن أبي بكر اليازغي الزھني      
    6ج  182 الشرقي   ) المعطي ( بن محمد ) العر بي ( محمد    
    6ج  187 محمد المكي أبن مريدة السرغيني      
    6ج  188 محمد بن عبد هللا الغربي الرباطي      
    6ج  188 محمد بن عبد السالم الشرقي      
    6ج  188 َمحمد المدعو الحفيان     
    6ج  190    ابن ريسون العلمي ) الصادق ( محمد بن محمد    
    6ج  192 محمد بن عبد السالم ابن ناصر الدرعي      
    6ج  218 محمد بن ادريس العمراني المراكشي      
    6ج  218 محمد بن أحمد بناني      
    6ج  218 محمد بن إبراھيم االندلسي المراكشي      
    6ج  219 محمد بن محمد التھامي ابن عمرو الرباطي      
    6ج  227 محمد بن الطاھر العلوي المدغري      
    6ج  228 محمد التھامي بن حماد الحمادي المكناسي      
    6ج  230 محمد بن سيدي محمد ابن أبيج العلوي      
    6ج  251 محمد بن علي الحاحي النكنافي الفقيه      
    6ج  251 محمد التھامي بن محمد االوبيري الحمري      
    6ج  253 محمد العربي بن محمد الھاشمي العزوزي الزرھو ني       
    6ج  263 محمد بن إدريس ابن إدريس العمراوي الزموري      
    6ج  288 محمد بن المدني الفالقي الغرفي      
    6ج  289 محمد بن محمد الزھني اليازغي      
    6ج  289 محمد بن قدور اليزمي المراكشي      
    6ج  289 محمد بن حمو الرحماني البربوشي المراكشي       
    6ج  290 محمد بن محمد األبيض      
    6ج  292 محمد بن المكي العمراني المراكشي      
    6ج  294 محمد البركة      
    6ج  295 محمد الفران المراكشي      
    6ج  297 محمد بن محمد العربي عاشور الرباطي      
    6ج  303 محمد بن أحمد أزنيط المراكشي      
    6ج  303 محمد الطالب بن حمدون أبن الحاج السلمي      

    6ج  306 محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي الفاسي       
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    6ج  308 َمحمد غرنيط     
    6ج  309 محمد بن عبد الرحمان المراكشي      
    6ج  309 المحمدي      
    6ج  309 محمد بن إبراھيم السوسي      
    6ج  313 محمد الكبير بن ادريس العمراني      
    6ج  313 محمد بن أحمد السوسي التيوتي الرداني المراكشي      
    6ج  314 محمد السليطن السماللي      
    6ج  315 محمد بن العربي الحاجي      
    6ج  315 )   الوزير ( محمد بن محمد غرنيط    
    6ج  315 محمد بن الطيب السجلماسي المراكشي      
    6ج  316 محمد بن أحمد الدكالي الغربي      
    6ج  317 محمد خوي بن مصطفى المجلشي      
    6ج  317 محمد بن أحمد ابن دحُّ األزموري      
    6ج  320 محمد بن عمر الدباغ االدريسي      
    6ج  322 محمد الطيب بن اليماني بن أبي العشرين األنصاري الخزرجي       
    6ج  325 محمد سيدي الحاج      
    6ج  326 محمد الطيب بن العربي الدرقاوي      
    6ج  328 محمد التاودي بن َمحمد السقاط     
    6ج  329 محمد بن الحاج محمد ابن المليح الدكالي       
    6ج  329 محمد بن المكي المراكشي      
    6ج  330 محمد القطب الذيابي      
    6ج  330 محمد الوزاني القدرة      
    6ج  330 محمد بن إبراھيم النظيفي      
    6ج  331 محمد بوجيدة      
    6ج  331 محمد االشخم      
    6ج  331 محمد بن علي الصنھاجي المراكشي       
    6ج  331 محمد بن عبد الرحمان بن ھشام العلوي   

 



1 
 

 

  

الصفحة المترجم لھم     الجزء
    7ج  5 محمد بن الطالب الحربيلي المراكشي       
    7ج  5 محمد الخراص      
    7ج  5 محمد السعيد بن محمد ابن العباسي       
    7ج  7 محمد المدعو أم عيني الدليمي      
    7ج  8 محمد بن محمد الوفراني      
    7ج  8 محمد بن أحمد الكنسوس      
    7ج  17 محمد المطيع بن محمد العباسي       
    7ج  19 محمد بن الطالب ابن سودة المري       
    7ج  19 محمد بن المدني السرغيني المراكشي       
    7ج  21 محمد البوبوشي      
    7ج  21 محمد بن الفاطمي الصوصي العلوي       
    7ج  21 محمد األمين بن عبد هللا الحجاجي       
    7ج  29 محمد بن المعطي السرغيني المراكشي       
    7ج  33 محمد بن أحمد الجبلي المراكشي      
    7ج  34 محمد بن عبد هللا الصفار األندلسي التطواني       
    7ج  35 محمد بن العربي التطاري      
    7ج  36 محمد المدني بن علي ابن جلون الكومي       
    7ج  38 َمحمد بن عبد الرحمان المدغري     
    7ج  40 محمد بن عبد الواحد ابن سودة      
    7ج  42 محمد ابن المحجوب المراكشي      
    7ج  43  محمد بن أحمد التنغراسي     
    7ج  44 محمد ابن زاكور الشرابلي المراكشي      
    7ج  45 محمد ابن المرابط      
    7ج  45 بن الحسين العلوي) فتحا ( َمحمد   
    7ج  46 محمد الطاْلع الجنان     
    7ج  46 المكي   ) فتحا ( َمحمد   
    7ج  47 محمد بن محمد الجياللي التادلي      
    7ج  47 محمد بن محمد الفجيجي      
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    7ج  49 محمد ابن نون      
    7ج  49 محمد بن علي السماللي      
    7ج  50 محمد بن عالل الدليمي      
    7ج  50    محمد بن أحمد سروخ اإلدريسي العلمي    
    7ج  50 محمد بن محمد غرنيط      
    7ج  52 محمد بن عبد الواحد الدويري      
    7ج  54 محمد بن المدني كنون      
    7ج  58 محمد المھدي بن البشير البربوشي      
    7ج  59 محمد بن أبي بكر الناصري      
    7ج  62 محمد بن المعطي السمطاري      
    7ج  63 محمد بن حمُّ كرداس الدمناتي      
    7ج  64 )   الكبير ( محمد ابن داني    
    7ج  66 محمد بن علي العدلوني الدمناتي      
    7ج  67 محمد بن الحاج محمد التازي الرباطي      
    7ج  68 محمد السوداني      
    7ج  68 محمد البشير بن أحمد ابن عطية المراكشي       
    7ج  69 محمد بن أحمد الصنھاجي      
    7ج  73 محمد العربي بن السايح الشراقي الرباطي      
    7ج  76 َمحمد بن ھاشم العلَوي الصفريوي     
    7ج  77 محمد بن محمد الفالق      
    7ج  80 محمد العربي بن محمد الھاشمي العلوي المدغري       
    7ج  86 محمد ابن داني الصغير المدعو ماخوخ      
    7ج  87 محمد الطاھر بوحدو المكناسي      
    7ج  88 محمد ابن عزوز      
    7ج  89 محمد الخربة الدكالي      
    7ج  89 محمد البكراوي      
    7ج  90 محمد المدني بن المعطي السرغيني      
    7ج  91 محمد التاودي بن المھدي ابن سودة      
    7ج  91 محمد بن التھامي الوزاني      
    7ج  92 محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي      
    7ج  106 محمد ابن المبارك الھشتوكي الدرقوي المراكشي       
    7ج  107 ابن خليفة المدني   ) فتحا ( َمحمد   
    7ج  108 محمد الزوين بن َمحمد الشرادي     
    7ج  110 محمد بن المدني الحسني البوعناني المراكشي       
    7ج  111 محمد بن الھادي الناصري      
    7ج  111 محمد بن أحمد الصقلي   
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    7ج  111 َمحمد بن محمد أزنيط     
    7ج  119 محمد بن أحمد بناني النفزي      
    7ج  129 محمد بن الكبير التادلي      
    7ج  129 محمد الكبير بن محمد ابن سليمان الغرناطي المراكشي       
    7ج  130 محمد بن أحمد المسكيني اليعشي المراكشي      
    7ج  131 محمد بن عبد النبي التويمي ابن جلون      
    7ج  131 محمد المكي بن المھدي ابن سودة المري      
    7ج  132 محمد تقي هللا بن الشيخ ماء العينين      
    7ج  132 محمد بن محمد الرايس الفاسي      
    7ج  133 محمد بن أحمد العراقي      
    7ج  133 الماسي المراكشي   ) فتحا ( محمد بن َمحمد   
    7ج  135 محمد بن علي الزعراوي الجرني المراكشي      
    7ج  138 محمد بن العربي السماللي األدوزي السوسي      
    7ج  139 محمد بن المھدي ابن شقرون المراكشي      
    7ج  140 محمد ابن الطاھر بن عبد الكبير الفاسي      
    7ج  144 محمد بن أحمد العلوي      
    7ج  144 محمد بن سعيد السلوي      
    7ج  145 محمد بن محمد العلوي المدغري      
    7ج  148 محمد بن عبد العزيز العلوي      
    7ج  150 َمحمد بن علي التدغي     
    7ج  151 َمحمد بن محمد كنون     
    7ج  151 محمد بن العربي الطريس      
    7ج  153 محمد القصري المكناسي      
    7ج  154 محمد بو النية      
    7ج  155 محمد بن عبد الكبير الكتاني      
    7ج  168 الغيغايي   محمد بن محمد ابن الشيخ السوسي    
    7ج  171 محمد مصطفى ماء العينين االدريسي الشنجيطي      
    7ج  176 (    الوزير ( محمد بن عبد الكبير الدمناتي    
    7ج  177 محمد بن محمد السرغيني المراكشي      
    7ج  180 محمد يحيى بن محمد المختار الداودي الحوضي الوالتي       
    7ج  181 محمد المعطي بن محمد البربوشي المراكشي      
    7ج  181 َمحمد بن أحمد ابن داني الندرومي     
    7ج  187 محمد بن محمد كرداس الدمناتي      
    7ج  188 محمد بن الطيب البوعزاوي      
    7ج  190 محمد بن إبراھيم السباعي      
    7ج  210 محمد ماني الصنھـاجي      
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    7ج  213 محمد بن محمد الحاجي الدرعي      
    7ج  214 )    الوزير ( محمد بن العربي الجامعي    
    7ج  216 محمد بنعيسى طريدانو الرباطي      
    7ج  218 محمد بن الرشيد أبو غالب االدريسي   
    7ج  218 محمد األغظف بن أحمد الوسري الحوضي      
    7ج  219 بن عبد هللا الوزاني   ) العربي ( محمد    
    7ج  227 محمد ابن يخلف الحشمي      
    7ج  227 بن علي   ) فتحا ( َمحمد   
    7ج  227 الشقيق   ) فتحا ( َمحمد   
    7ج  227 محمد بن عبد هللا االندلسي       
    7ج  227 الحاج محمد المعروف بالغريب      
    7ج  228 محمد المكنى بوعطفة      
    7ج  228 محمود الشنجيطي      
    7ج  229 المختار بن عمر الكنتي      
    7ج  232 المختار      
    7ج  232 )    الوزير ( المختار بن عبد الملك االجامعي    
    7ج  232 المختار بن علي المسفيوي المراكشي      
    7ج  234 )   الوزير ( المختار بن عبد هللا البخاري    
    7ج  234 مخلوف      
    7ج  235 مخلوف بن علي البلبالي      
    7ج  235 المدني بن أحمد ابن عطية المراكشي      
    7ج  236 المدني بن المبارك الفيالفي      
    7ج  236 )   الوزير ( المدني بن محمد الكالوي    
    7ج  248 مرزدغ الغماري الصنھاجي      
    7ج  248 مروان بن عبد الملك العابد اللمتوني      
    7ج  249 مروان بن عبد هللا ابن عبد العزيز البلنسي       
    7ج  250 مروان بن محمد بن علي بن مروان ابن جبل       
    7ج  250 مزاحم بن علي البطويي      
    7ج  255 المكي بن المھدي ابن سودة      
    7ج  255 منصور بن محمد اللمتوني      
    7ج  255 منصور بن عبد الرحمان السايوي      
    7ج  256 منصور السعدي      
    7ج  256 منصور بن محمد اللمتوني      
    7ج  256 منصور المراكشي      
    7ج  257 منصور المراكشي       
    7ج  257 المعطي الزداغي المراكشي      



5 
 

    7ج  257 معنين      
    7ج  258 بن المكي السوسي    ) فضول ( المفضل    
    7ج  258 )    السلطان ( المستضيء بن اسمماعيل العلوي    
    7ج  265 مسـعود األيالني      
    7ج  265 مسعود      
    7ج  265 مسعود بن أبي بكر      
    7ج  265 )   الوزير ( مسعود بن عمر الفودودي    
    7ج  266 مسعود المراكشي   
    7ج  266 مسعود بن عبد الرحمان العبد السالمي      
    7ج  267 مسعود بن الطيب الدباغ      
    7ج  268 مسعود بن يوسف بن فتح هللا      
    7ج  269 مسعود الشريف ا لحسني      
    7ج  269 مسعودة بنت أحمد الوزكيتية      
    7ج  271 المھدي الكحاك المراكشي      
    7ج  272 مھدي بن محمد ابن إبراھيم االندلسي المراكشي      

    7ج  272 )   الثائر ( المھدي بن أحمد الشرادي     
    7ج  283 المھدي بن الطالب ابن سودة المري       
    7ج  284 المھدي بن محمد العمراني      
    7ج  284 المھدي بن رشيد العراقي      
    7ج  285 موسى بن عبد هللا األغماتي      
    7ج  286 موسى بن عبد الرحمان ابن أبي تليد      
    7ج  288 موسى ابن حماد الصنھاجي      
    7ج  288 موسى بن عبد المومن بن علي الكومي الموحدي       
    7ج  289 الھسكوري   ) أبو عمران ( موسى    
    7ج  290 بن إسحاق الوريكي   ) المعلم ( مو سى    
    7ج  292 موسى بن عيسى الدرعي      
    7ج  292 موسى بن الحاج الركراكي      
    7ج  293 موسى بن عبد هللا      
    7ج  293 موسى بن محمد ابن جبل الھمداني      
    7ج  294 موسى بن يامصل الزمراني      
    7ج  294 موسى بن عيسى ابن عمران الوردميشي      
    7ج  296 موسى بن عيسى ابن المناصف األزدي      
    7ج  299 موسى ابن أبي علي الزناتي      
    7ج  300 موسى بن علي بن محمد المصمودي  اليونسي      
    7ج  301 )   الوزير ( موسى بن إبراھيم اليرنياني    
    7ج  301 )   السلطان ( موسى بن أبي عنان المريني    
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    7ج  302 موسى بن علي المراكشي      
    7ج  303 موسى بن عبد الرحمان المراكشي المالقي      
    7ج  304 موسى بن شعيب الرميلي      
    7ج  304 موسى بن علي الزحاف      
    7ج  305 موسى بن محمد ابن ناصر الدرعي      
    7ج  306 موسى ابن أمير المؤمنين موالي عبد هللا العلوي       
    7ج  306 )    الوزير  –الحاجب ( موسى بن أحمد البخاري    
    7ج  307 ميمون الصحراوي      
    7ج  308 ميمون بن ياسين اللمتوني الصنھاجي      
    7ج  310 ميمون ابن جبارة بن خلفون الفِرداوي      
    7ج  312 ميمون بن سحنون الجراوي      
    7ج  313 ميمون بن تيكرت الموفق الوريكي   
    7ج  313 ميمون بن علي ابن خبازة الخطابي      
    7ج  331 ميمون بن علي ابن عمران الوردميشي      
    7ج  332 منية بنت ميمون الدكالي      
    7ج  334 ناصر بن عبد العزيز األغماتي      
    7ج  334 ناصر بوشنتوف      
    7ج  335 ناصر ابن الخياط      
    7ج  337 ناصر اليحيوي      
    7ج  337 الناصر ابن المولى إسماعيل الشريف العلوي      
    7ج  337 نجبة بن يحيى ابن نجبة الرعيني اإلشبيلي      
    7ج  339 الصادق بن محمد الھاشمي العلوي      
    7ج  342 صالح بن واندلوس السوسي      

    7ج  344 صالح بن محمد العمري المسوفي الشھير بالفالني       
    7ج  355 صالح بن شريف الرندي      
    7ج  360 صالح بن الحاج المعطي التادلي      
    7ج  361 الصديق بن أحمد الحنصالي      
    7ج  361 صفوان ابن إدريس التجيبي      
    7ج  372 صھيب بن عبد المومن ابن مجاھد الرومي الصنھاجي   
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الصفحة المترجم لھم     الجزء
    8ج  5 )    السلطان أبو ثابت( عامر بن عبد هللا المريني    
    8ج  11 )   الوزير ( عامر بن فتح هللا السدراتي    
    8ج  12 عامِر بن محمد الھنتاتي     
    8ج  20 عباد الزاھد      
    8ج  20 العباس بن صالح الكميلي      
    8ج  21 )    األمير موالي ( العباس بن عبد الرحمان العلوي    
    8ج  23 العباس بن عبد القادر الفاسي      
    8ج  23 العباس بن أحمد التازي      
    8ج  25 عبد الجبار ابن أبي بكر ابن حمديس      
    8ج  28 عبد الجليل بن محمد الوزاني      
    8ج  29 عبد الجليل ابن ويحالن الدكالي      
    8ج  33 عبد الجليل بن محمد المالكي األنصاري      
    8ج  34 عبد الحكيم الجوراري      
    8ج  34 عبد الحكيم بن علي المراكشي      
    8ج  35 عبد الحليم بن إسماعيل االيالني      
    8ج  35 عبد الحليم ابن تونارت االيالني      
    8ج  36 عبد الحليم بن عبد هللا الغماد المرسي      
    8ج  38 عبد الحفيظ بن أبي مدين الفاسي      
    8ج  38 عبد الحق بن إبراھيم المصمودي      
    8ج  39 )   القاضي ( عبد الحق بن عبد هللا األنصادي    
    8ج  39 )    الخليفة ( بن أبي دبوس الموحدي ) المعتصم ( عبد الحق    
    8ج  40 )السلطان ( عبد الحق بن عثمان المريني    
    8ج  44 عبد الحق امام جامع أغمات      
    8ج  46 عبد الخالق بن ياسين الدغوغي      
    8ج  48 عبد الخالق بن الخير الرجراجي      
    8ج  48 عبد الخالق بن عبد القادر الشرقي      
    8ج  49 عبد الخالق نزيل الصومعة      
    8ج  49 عبد الخالق بن محمد الشرقي      
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    8ج  53 عبد الخالق بن أحمد الدباغ المراكشي      
    8ج  54 عبد الرحمان بن محمد ابن العجوز الكتامي      
    8ج  55 عبد الرحمان بن محمد ابن الصقر األنصاري      
جان اللخمي          8ج  56 عبد الرحمان بن محمد ابن بِرِّ
    8ج  58 عبد الرحمان بن جعفر ابن الحاج المعافري      
    8ج  59 عبد الرحمان بن محمد المكناسي      
    8ج  60 عبد الرحمان بن عبد هللا السھيلي      
    8ج  81 عبد الرحمان بن عبد هللا الوادي ءاشي      
    8ج  82 عبد الرحمان بن أحمد ابن أبي األشعري      
    8ج  83 عبد الرحمان بن محمد المكولي      
    8ج  83 عبد الرحمان ابن يخلفتن الفازازي      
    8ج  89 عبد الرحمان بن محمد ابن عياش التجيبي      
    8ج  89 عبد الرحمان بن إسماعيل ابن الحداد األزدي      
    8ج  89 عبد الرحمان بن عبد هللا اإلدريسي      
    8ج  92 عبد الرحمان بن عبد الكريم الھزميري      
    8ج  98 عبد الرحمان بن إلياس الرجراجي      
    8ج  101 عبد الرحمان بن يوسف الحسني      
    8ج  101 عبد الرحمان بن علي ابن ماساي الفودودي      
    8ج  101 عبد الرحمان بن سليمان ابن أبي الربيع اللجائي      
    8ج  103 )   األمير ( عبد الرحمان بن أبي يفلوَسن المريني    
    8ج  103 عبد الرحمان بن محمد ابن األشقر الفاسي      
    8ج  104 عبد الرحمان بن علي طالب عافية القيسي      
    8ج  105 عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون الحضرمي      
    8ج  110 بن يعقوب الوطاسي   ) رحو ( عبد الرحمان    
    8ج  112 عبد الرحمان خليفة أبي الحسن المريني على مراكش       
    8ج  112 عبد الرحمان بن أبي القاسم ابن الخطيب الشفشاوني       
    8ج  115 عبد الرحمان بن عدي الوقاد المعافري      
    8ج  115 عبد الرحمان بن عبد الھادي السجلماسي      
    8ج  117 عبد الرحمان بن عمر الباعقيلي      
    8ج  118 عبد الرحمان بن يعزة الرسموكي      
    8ج  118 عبد الرحمان بن محمد العنابي      
    8ج  121 عبد الرحمان بن إسماعيل التادلي الصومعي      
    8ج  121 عبد الرحمان بن الكامل المراكشي      
    8ج  122 عبد الرحمان أبو خريص      
    8ج  123 بن عبد الحفيظ الفاسي    ) المجذوب ( عبد الرحمان    
    8ج  123 عبد الرحمان بن ادريس العراقي      
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    8ج  123 عبد الرحمان بن عبد هللا الجشتيمي التيوتي السوسي       
    8ج  124 )   السلطان ( عبد الرحمان بن ھشام العلوي    
    8ج  142 عبد الرحمان ابن بوطاھر المراكشي      
    8ج  143 عبد الرحمان بن البھلول الرحماني      
    8ج  143 عبد الرحمان الفياللي الدويري      
    8ج  144 عبد الرحمان التنغملتي المراكشي      
    8ج  144 عبد الرحمان العلج      
    8ج  147 عبد الرحمان بن محمد الشرقي      
    8ج  150 عبد الرحمان بن عبد هللا لبَريس      
    8ج  150 عبد الرحمان بن أحمد النابلسي      
    8ج  151 عبد الرحمان بن محمد ابن عزوز      
    8ج  151 عبد الرحيم بن محمد ابن خلف هللا األنصاري      
    8ج  152 عبد الرحيم بن إبراھيم ابن الفرس الخزرجي      
    8ج  155 عبد الرحيم بن عيسى ابن الملجوم الزھراني الفاسي       
    8ج  157 عبد الرحيم بن أحمد ابن ُعليم األنصاري السبتي       
    8ج  157 الفاسي    ) المجذوب ( عبد الكبير بن عبد الرحمان    
    8ج  166 عبد الكبير بن البشير ابن عطية المراكشي      
    8ج  166 عبد الكبير بن محمد الكتاني      
    8ج  169 عبد الكريم ابن عبد هللا      
    8ج  170 عبد الكريم بن عبد الواحد الحسني      
    8ج  170 عبد الكريم بن عمر الفالح الحاحي      
    8ج  180 عبد الكريم بن أبي بكر الشباني      
    8ج  181 عبد الكريم بن عبد السالم ابن زاكور      
    8ج  181 عبد الكريم بن حسن المراكشي      
    8ج  182 عبد الكريم الُعَمْيري     
    8ج  182 )    الوزير ( عبد الكريم بن محمد ابن سليمان الفاسي    
    8ج  183 عبد هللا بن ادريس الثاني اإلدريسي الحسني      
    8ج  183 عبد هللا بن ياسين الجزولي      
    8ج  184 عبد هللا بن بلقين الصنھاجي      
    8ج  186 عبد هللا بن إسماعيل اإلشبيلي      
    8ج  187 عبد هللا بن محمد ابن منصور اللخمي النكوري       
    8ج  188 عبد هللا بن محمد ابن ايوب الشاطبي      
    8ج  189 عبد هللا بن علي اللخمي      
    8ج  189 عبد هللا بن محمد ابن عمر السليمي      
    8ج  190 عبد هللا بن أحمد ابن شبونة األزدي      
    8ج  191 عبد هللا المليجي      
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    8ج  192 عبد هللا بن محمد ابن جبل الھمداني      
    8ج  192 عبد هللا بن محمد ابن عمران الصدفي      
    8ج  193 عبد هللا بن محمد ابن المالقي األنصاري      
    8ج  193 عبد هللا بن عبد الحق األنصاري      
    8ج  194 عبد هللا بن محمد ابن عبيد هللا الحجري      
    8ج  198 عبد هللا بن أحمد المؤذن      
    8ج  198 عبد هللا بن عمر ابن حمويه السرخسي      
    8ج  200 عبد هللا بن أحمد ابن علوش اللخمي      
    8ج  201 عبد هللا بن محمد التادلي      
    8ج  202 عبد هللا بن طاھر الصقلي الحسني      
    8ج  203 عبد هللا بن محمد ابن فھم االزدي      
    8ج  203 عبد هللا بن ياسين الدغوغي      
    8ج  204 عبد هللا بن محمد ابن الياسمين      
    8ج  205 عبد هللا بن محمد ابن زھر األيادي      
    8ج  205 عبد هللا بن حريز ابن تاخميست      
    8ج  207 عبد هللا بن سليمان ابن حوط هللا األنصاري       
    8ج  211 عبد هللا بن عثمان الزرھوني الصنھاجي      
    8ج  212 عبد هللا بن محمد القناع      
    8ج  212 عبد هللا ابن أمغار الصنھاجي      
    8ج  212 عبد هللا بن عبد الرحمان ابن سعيد الغرناطي       
    8ج  215 عبد هللا بن محمد ابن العربي المعافري      
    8ج  215 عبد هللا بن صالح الماكري      
    8ج  216 عبد هللا بن يعقوب المنصور الموحدي      
    8ج  219 عبد هللا بن يعقوب المريني      
    8ج  219 )   األمير ( عبد هللا بن يوسف المريني    
    8ج  220 عبد هللا بن محمد األغماتي      
    8ج  221 عبد هللا بن محمد ابن تيجالت التادلي      
    8ج  222 السبتي    ) أبي العباس ( عبد هللا بن أحمد    
    8ج  222 عبد هللا بن محمد المراكشي      
    8ج  223 عبد هللا بن يوسف ابن رضوان المالقي      
    8ج  228 عبد هللا       
    8ج  229 عبد هللا بن سليمان المراكشي      
    8ج  229 عبد هللا المراكشي الھنتاتي      
    8ج  229 عبد هللا بن علي الياياني      
    8ج  230 عبد هللا المرسي السبتي      
    8ج  230 عبد هللا ابن أبي مدين العثماني      
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    8ج  232 عبد هللا الطريفي الحاجب      
    8ج  232 عبد هللا بن محمد الزكندري      
    8ج  234 عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا المراكشي      
    8ج  234 عبد هللا بن داوود      
    8ج  235 عبد هللا ابن عجال الغزواني      
    8ج  267 عبد هللا بن إبراھيم الخياط      
    8ج  275 عبد هللا ابن ساسي      
    8ج  276 عبد هللا بن مسعود الكوش المراكشي      
    8ج  277 عبد هللا بن حسين المغاري االدريسي      
    8ج  286 عبد هللا بن محمد الشيخ السعدي      
    8ج  288 عبد هللا بن يعقوب السوسي      
    8ج  288 عبد هللا بن محمد الوردي المراكشي      
    8ج  290 عبد هللا الطرابلسي      
    8ج  290 عبد هللا بن محمود الصنھاجي      
    8ج  291 عبد هللا ابن المبارك االقاوي السوسي      
    8ج  294 السعدي الحسني    ) المنصور ( بن أحمد ) أبو فارس ( عبد هللا    
    8ج  300 السعدي   ) المامون ( عبد هللا بن محمد الشيخ    
    8ج  302 عبد هللا بن علي ابن طاھر العلوي      
    8ج  310 عبد هللا بن إبراھيم الشاطبي      
    8ج  311 عبد هللا بن أحمد السكتاني      
    8ج  312 )   السلطان ( عبد هللا بن إسماعيل العلوي    
    8ج  315  عبد هللا بن إدريس المنجرة     
    8ج  316 عبد هللا بن الرضي التاملي المراكشي      
    8ج  316 عبد هللا بن عبد السالم ابن ياسين      
    8ج  317 عبد هللا ابن عزوز المراكشي      
    8ج  319 عبد هللا بن إبراھيم اليفرني      
    8ج  321 عبد هللا بن محمد األنصاري      
    8ج  322 عبد هللا بن الحسين ابن ناصر الدرعي      
    8ج  328 عبد هللا بن أحمد الوزاني      
    8ج  328 عبد هللا بن محمد العثماني الشھير بالدراوي      
    8ج  328 بن علي الصديق الناصري   ) أبو بكر ( عبد هللا    
    8ج  330 عبد هللا بن إبراھيم العلوي الشنجيطي      
    8ج  333 عبد هللا بن علي السكياطي      
    8ج  336 عبد هللا بن عبد الملك الحاجي      
    8ج  338 عبد هللا بن أحمد البخاري      
    8ج  338 عبد هللا بن حمدون بناني      
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    8ج  339 عبد هللا ابن وقاص المراكشي      
    8ج  339 عبد هللا ابن إدريس البكراوي      
    8ج  342 عبد هللا بن محمد كنسوس      
    8ج  343 عبد هللا بن عبد السالم الوزاني      
    8ج  345 بن محمد العلوي   ) الكامل ( عبد هللا    
    8ج  346 عبد هللا بن الھـاشمي ابن خضراء السلوي      
    8ج  350 ابن عمران   ) أبو محمد ( عبد هللا    
    8ج  351 ابن يونس   ) أبو محمد ( عبد هللا    
    8ج  351 عبيد هللا بن علي ابن َغلِْندو األموي     
    8ج  352 عبد الملك بن مسعود ابن أبي الخصال الغافقي      
    8ج  354 عبد الملك بن زھر ابن زھر األيادي      
    8ج  355 عبد الملك بن سعيد ابن سعيد العنسي      
    8ج  357 عبد الملك ابن عياش األزدي القرطبي      
    8ج  360 عبد الملك بن إسماعيل التجيبي الوشقي      
    8ج  361 عبد الملك بن محمد ابن صاحب الصالة الباجي      
    8ج  361 )   السلطان ( عبد الملك بن زيدان السعدي    
    8ج  362 عبد الملك بن محمد ابن أبي َمحلي التاجموعتي      
    8ج  375 )   السلطان ( عبد الملك بن إسماعيل العلوي    
    8ج  377 عبد الملك بن أحمد الفاسي      
    8ج  377 عبد الملك الضرير بن محمد العلوي      
    8ج  379 عبد الملك بن األمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري       
    8ج  380 عبد المنعم بن مروان ابن سمجون اللواتي      
    8ج  381 عبد المنعم بن يحيى ابن الخلوف الحميري      
    8ج  382 عبد المنعم بن محمد ابن الفرس الخزرجي      
    8ج  385 عبد المنعم بن أحمد ابن تيسيت      
    8ج  386 عبد المعطي بن أحمد السباعي      
    8ج  388 عبد المھيمن بن محمد الحضرمي      
    8ج  391 )   الخليفة ( عبد المومن بن علي الكومي الموحدي    
    8ج  398 عبد المومن      
    8ج  398 عبد العزيز التونسي      
    8ج  400 عبد العزيز بن خلف ابن مدير األزدي      
    8ج  401 عبد العزيز بن محمد الباغاني      
    8ج  401 عبد العزيز بن تومرت أخو المھدي      
    8ج  402 السماتي    عبد العزيز بن علي ابن الحاج الطحان    
    8ج  403 عبد العزيز العمراني      
    8ج  403 عبد العزيز بن عبد الواحد الملزوزي      
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    8ج  404 )    السلطان ( عبد العزيز بن أبي الحسن المريني    
    8ج  412 )   السلطان ( عبد العزيز بن أحمد المريني    
    8ج  413 عبد العزيز الحلباوي      
    8ج  413 )   التباع ( عبد العزيز بن عبد الحق الحرار    
    8ج  433 عبد العزيز بن عبد هللا السكتاني      
    8ج  434 عبد العزيز بن محمد الفشتالي      
    8ج  442 عبد العزيز بن الحسن الزياتي الفاسي      
    8ج  443 عبد العزيز المراكشي      
    8ج  443 عبد العزيز الزمراني      
    8ج  444 عبد العزيز بن محمد بن عبد هللا التاملي      
    8ج  444 عبد العزيز بن محمد البوعبدلي المراكشي      
    8ج  445 عبد العزيز بن أحمد المطاعي      
    8ج  449 بن سعيد الوزكيتي   ) عزوز ( عبد العزيز    
    8ج  449 عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد هللا السكتاني   
    8ج  450 عبد الغالب بن يوسف السالمي      
    8ج  450 عبد الغفار بن يوسف البلكودي      
    8ج  450 عبد الغفور بن يوسف األيالني      
    8ج  452 عبد القادر ابن السلطان الشيخ السعدي الحسني       
    8ج  452 عبد القادر بن أحمد بن بلقاسم الفشتالي      
    8ج  452 عبد القادر المكنى ذا المارستان      
    8ج  453 عبد القادر المدعو الجياللي االسحاقي      
    8ج  454 عبد القادر بن عبد الرحمان الشريف المراكشي العبد السالمي       
    8ج  454 عبد القادر بن محمد الھزروم المھدي التطواني      
    8ج  456 عبد القادر المراكشي      
    8ج  456 عبد القادر بن أحمد الدباغ المراكشي      
    8ج  457 بن محمد العلمي   ) قدور( عبد القادر    
    8ج  463 عبد القادر بن محمد الراشدي      
    8ج  465 المراكشي   عبد القادر بن الحاج علي المكودي    
    8ج  465 عبد القادر بن أبي القاسم العراقي      
    8ج  466 عبد القادر الملقب بالشيخ عبد الرحمان الفاسي      
    8ج  467 عبد القادر بن محمد ابن الشيخ المريني الحسني      
    8ج  468 عبد القادر بن محمد بن قدور الدكالي المراكشي      
    8ج  469 عبد القادر العبدي المراكشي      
    8ج  469 عبد القادر بن أحمد الزمراني      
    8ج  470 عبد السالم التونسي      
    8ج  473    عبد السالم بن عبد الرحمان ابن برجان اللخمي   
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    8ج  477 عبد السالم بن محمد الكومي      
    8ج  477 عبد السالم بن رحال الجراوي      
    8ج  477 عبد السالم بن ولجوط العزفي      
    8ج  478 عبد السالم بن الطيب القادري      
    8ج  481   عبد السالم بن علي المراكشي    
    8ج  482 )   األمير ( عبد السالم بن محمد بن عبد هللا العلوي    
    8ج  485 عبد السالم بن عبد الرحمان اليزمي      
    8ج  487 عبد السالم بن محمد الزموري      
    8ج  489 عبد السالم بن حمو الوزاني      
    8ج  490 عبد السالم بن محمد بن الطالب ابن سودة المري      
    8ج  490 عبد السالم بن العربي الوزاني      
    8ج  490 عبد السالم بن محمد العلمي      
    8ج  492 عبد السالم ابن زروق العرايشي      
    8ج  495 عبد السالم بن عبد هللا الصقلي      
    8ج  497 عبد السالم بن محمد المحب العلوي      
    8ج  504 عبد السالم بن الغالي الشرعي      
    8ج  505 عبد السالم بن ادريس المراكشي      
    8ج  505 عبد الھادي بن عبد الرحمان العلوي    
    8ج  508 عبد الھادي بن محمد الصقلي      
    8ج  508 عبد الواحد ابن تومرت الھسكوري      
    8ج  509 عبد الواحد بن علي التميمي المراكشي      
    8ج  512 )   الخليفة ( عبد الواحد بن يوسف الموحدي    
    8ج  514 )   الخليفة ( الموحدي ) المأمون ( بن إدريس ) الرشيد ( عبد الواحد    
    8ج  519 عبد الواحد بن عبد الرحمان بن عمر بن عبد المومن الموحدي       
    8ج  519 عبد الواحد بن مسعود عنون األصيلي      
    8ج  519 عبد الواحد بن أمير المؤمنين يعقوب المريني      
    8ج  522 عبد الواحد بن محمد ابن تقي الجذامي      
    8ج  522 عبد الواحد بن علي بن طاھر الشريف العلوي      
    8ج  522 عبد الواحد بن أحمد العلوي      
    8ج  525 عبد الواحد بن أحمد الُحَمْيدي     
    8ج  532 عبد الواحد بن إدريس الطاھري      
    8ج  533 عبد الواحد المراكشي      
    8ج  533 عبد الواحد بن أحمد ابن سودة المري      
    8ج  533 عبد الواحد بن محمد األنصاري      
    8ج  533 عبد الواحد بن محمد ابن المواز      
    8ج  539 عبد الواحد الجوطي الحسني      



9 
 

    8ج  540 ابن عباد اللخمي    ) المعتمد ( عبد الوھاب بن محمد    
    8ج  540 عبد الوھاب بن أحمد ابن رشد المراكشي      
    8ج  541 عبد الوھاب بن محمد ابن إبراھيم المشنزائي       
    8ج  541 عبد الوھاب ابن األزرق المراكشي      
    8ج  541 عبد الوھاب بن أحمد الدراق      
    8ج  543 عبد الوھاب المراكشي      
    8ج  544 عبد الوھاب بن أحمد أجانا      
    8ج  544 عبد الوھاب البھلول الرحماني     
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الصفحة المترجم لھم     الجزء
    9ج  5 عتيق بن علي بن حسن الصنھاجي      
    9ج  6 عثمان بن عبد هللا القيسي الساللجي الفاسي      
    9ج  7 )   الوزير ( عثمان بن عبد هللا بن إبراھيم ابن جامع    
    9ج  7 عثمان السيد األمير؟      
    9ج  7 )    السلطان أبو سعيد ( عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني    
    9ج  15 )   السلطان ( عثمان بن أحمد بن إبراھيم المريني    
    9ج  15 عثمان بن السلطان موالي عبد الرحمان العلوي      
    9ج  15 عثمان بن الشيخ ماء العينين      
    9ج  16 عجال والد سيدي عبد هللا الغزواني      
    9ج  16 العربي المزوار المراكشي      
    9ج  16 العربي بن ابي القاسم اليفرني المكناسي      
    9ج  16 العربي قادوس الوزير أفندي      
    9ج  17 العربي الحدراني المجاطي الوالدي   
    9ج  18 العربي بن علي الوزاني      
    9ج  21     )الوزير ( العربي بن المختار بن عبد الملك الجامعي    
    9ج  23 العربي بن الصديق العلوي      
    9ج  24 العربي بن عبد هللا اليعيشي      
    9ج  26 العربي بن إبراھيم السوسي األدوزي      
    9ج  27 العربي بن علي المشرفي المعسكري      
    9ج  28 العربي بن محمد العلوي المدغري      
    9ج  29 العربي بن بنداود الشرقي      
    9ج  37 العريي بن المقدم المنيعي      
    9ج  40 العربي السرغيني البوكريني المراكشي      
    9ج  40 عريف بن يحيى بن عثمان السويدي ثم الزغبي      
    9ج  41 عالل بن محمد الھسكوري      
    9ج  41 عالل بن عبد هللا بن المجذوب الفاسي      
    9ج  43 عالل بن سعيد امرايت المراكشي      
    9ج  44 علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني      
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    9ج  48   علي بن أحمد ابن خراسان الصنھاجي    
    9ج  49 علي بن إسماعيل ابن حرزھم الفاسي      
    9ج  55 علي بن عبد العزيز ابن الرند البجائي      
    9ج  56 علي بن موسى ابن حماد      
    9ج  56 علي بن أحمد ابن القابلة الكلبي      
    9ج  58 علي بن محمد ابن اإلشبيلي      
    9ج  59 علي بن أحمد ابن يعيش الزعري الباجي      
    9ج  60 علي بن محمد المفسر الغرناطي      
    9ج  60 علي بن عبد الرحمان بن أبي جنون التلمساني      
    9ج  61 علي بن محمد ابن خيار      
    9ج  61 علي بن يحيى القلني      
    9ج  62 علي بن عمر الدرعي      
    9ج  62 علي بن محمد ابن خروف الحضرمي اإلشبيلي      
    9ج  65 علي بن أبي بكر الھروي الموصلي      
    9ج  66 علي بن يسومر الدكالي المعروف بالعربي      
    9ج  67 علي بن سليمان ابن تبال الجواھري      
    9ج  68 علي بن محمد بن يوسف الفھري اليابري      
    9ج  71 علي بن أحمد ابن أبي قوة األزدي      
    9ج  73 علي بن عبد الرحمان الھواري      
    9ج  73    علي بن عبد الرحمان ابن الدالل   
    9ج  75 علي بن سحنون بن ميمون الندرجي      
    9ج  75 علي بن محمد ابن القطان الكتامي الفاسي      
    9ج  101 علي بن أحمد الحرالي التجيبي      
    9ج  111 علي بن أحمد الصنھاجي      
    9ج  111   علي بن محمد المراكشي    
    9ج  123 الموحدي   ) المامون ( بن ادريس ) السعيد ( علي    
    9ج  128 علي بن عبد هللا ابن قطرال األنصاري      
    9ج  134 علي بن ابي الحسين ابن عصفور الحضرمي اإلشبيلي       
    9ج  136 علي بن محمد الجياني األنصاري اإلشبيلي      
    9ج  146 علي بن محمد ابن ذنون اإلشبيلي       
    9ج  146 علي بن محمد ابن شراجة الغافقي      
    9ج  147 علي بن محمد ابن القابلة العشبي الكتامي المراكشي      
    9ج  154 علي بن القاسم ابن عشرة الفزاري السلوي      
    9ج  155 علي بن لب ابن شلبون البلنسي      
    9ج  156 علي بن محمد ابن الحصار األنصاري الفاسي      
    9ج  158 علي بن محمد المصمودي      
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    9ج  159 علي بن موسى ابن سعيد العنسي      
    9ج  169 علي بن أحمد الصنھاجي      
    9ج  169 علي ابن الفحام المراكشي      
    9ج  171 علي بن زكرياء بن عبد هللا      
    9ج  171 علي بن محمد بن علي البكري الكاتب      
    9ج  171 )    السلطان  (بن عثمان المريني ) أبو الحسن ( علي    
    9ج  175 علي بن العباس بن موسى بن أبي حمو      
    9ج  176 علي بن محمد بن سعود      
    9ج  176 علي بن محمد ابن سعود الخزاعي      
    9ج  183 علي بن يوسف الوطاسي      
    9ج  183 علي بن أبي القاسم الدكالي المشنزائي      
    9ج  184 علي بن إبراھيم البوزيدي      
    9ج  186 علي بن أبي بكر بن عثمان المصمودي السكتاني       
    9ج  187 علي بن أحمد الحياني التمنارتي      
    9ج  187 علي بن مسعود ابن شقرا      
    9ج  187 علي بن أبي بكر التاملي      
    9ج  187 علي بن سليمان بن عثمان التاملي      
    9ج  188 علي بن أحمد المنصور السعدي      
    9ج  188 علي بن محمد الندرومي      
    9ج  190 علي بن محمد الجزولي      
    9ج  190 علي بن أحمد السلوي الصنھاجي      
    9ج  190 علي بن ناصر الحمري      
    9ج  191 علي بن منصور الشيظمي      
    9ج  193 بن عبد الكريم المراكشي   ) الحسن ( أبو علي    
    9ج  193 علي بن مسعود الشاطبي      
    9ج  195 علي بن محمد الجزولي البكري      
    9ج  195 علي بن أحمد الصدفي      
    9ج  196 علي بن محمد الشاوي      
    9ج  197 بن محمد السماللي) أبو حسون ( علي    
    9ج  204 علي بن محمد ابن المراكشي      
    9ج  207 علي المراكشي      
    9ج  208 علي بن عبد الرحمان الدرعي      
    9ج  222 علي بن إبراھيم المراكشي      
    9ج  224 علي الشريف بن محمد العلوي      
    9ج  225 علي بن محمد بن علي العكاري المراكشي      
    9ج  232 علي بن أبي القاسم البوسعيدي      
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    9ج  233 علي بن أحمد المراكشي      
    9ج  233 علي بن محمد بن محمد العكاري المراكشي      
    9ج  233 علي بن محمد ابن ناصر الدرعي المراكشي      
    9ج  235 علي بن أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد هللا العلوي       
    9ج  235 علي بن أحمد بن الطيب الوزاني      
    9ج  238 علي بن العباسي      
    9ج  239 علي بن يوسف الدرعي      
    9ج  239 علي الشريف البوعناني      
    9ج  239 علي بن مسعود العلمي      
    9ج  240 علي بن محمد الدباغ اإلدريسي الفاسي      
    9ج  242 )   األمير ( علي بن عبد الرحمان العلوي    
    9ج  249 علي بن أحمد الھواري      
    9ج  254 علي بن المقدم الدرعي المراكشي      
    9ج  255 علي ين الفاضل ابن مريدة      
    9ج  255 علي بن سليمان الدمناتي البوجمعاوي      
    9ج  261 علي بن أحمد ابن عبد الصادق الرجراجي      
    9ج  262 علي بن َمحمد السوسي ثم الفاسي      
    9ج  262    علي بن محمد المسفيوي المراكشي   
    9ج  265 علي بن أحمد الرجراجي القرمودي المراكشي        
    9ج  266 علي بن ظاھر الوتري المدني      
    9ج  269 علي بن مبارك الروداني المراكشي      
    9ج  270 عمر بن علي بن عبد العزيز الِهِ◌َزْرجي      
    9ج  271 عمر بن كامل الفخار      
    9ج  272 عمر بن تصولي ابن وابو سكط المشنزائي      
    9ج  273 عمر بن عبد هللا بن صمع القرشي       
    9ج  275 عمر بن عبد هللا ابن عمر السلمي      
    9ج  277 عمر بن العباس الصنھاجي      
    9ج  278 عمر بن علي       
    9ج  279 عمر بن محمد ابن الطوير الصنھاجي المراكشي       
    9ج  281 عمر بن محمد بن أحمد القيسي       
    9ج  282 عمر بن عبد الحق الصنھاجي       
    9ج  282 عمر بن مودود بن عمر الفارسي البخاري       
    9ج  285 )الخليفة ( بن اسحاق الموحدي ) المرتضى ( عمر     
    9ج  287 عمر بن عثمان بن يعقوب المريني       
    9ج  293 عمر السمرقندي       
    9ج  293 عمر بن محمد اقيت       
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    9ج  294 عمر بن أحمد باكري اقيت       
    9ج  294 عمر الحراق       
    9ج  298 عمر بن قاسم عليليش المراكشي       
    9ج  299 عمر المدعو كلخ شلخ       
    9ج  299 عمر بن المكي الشرقاوي التادلي       
    9ج  304 عمر بن البخاري الفاللي اإلدريسي       
    9ج  304 عمر بن محمد الجالوي       
    9ج  305 عمر بن الطالب بن سودة المري      
    9ج  306 عمر بن عبد الواحد السجلماسي الدويري      
    9ج  306 عمر بن محمد بن جم كردس الدمناتي      
    9ج  306 عمرو المراكشي الفقير      
    9ج  306 عمران بن موسى بن ميمون الھواري      
    9ج  307 عنان بن جابر المرداسي      
    9ج  309 عفان بن إسماعيل المطماطي      
    9ج  309 عقبة بن نافع الفھري      
    9ج  318 عقيل بن عطية القضاعي      
    9ج  318 عسكر بن طلحة ابن تاحضريت الورتاجني       
    9ج  319 عياض بن موسى اليحصبي السبتي      
    9ج  398 عيسى بن يوسف ابن الملجوم األزدي الفاسي       
    9ج  398 )    أخو المھدي ( عيسى بن تومرت الھرغي    
    9ج  399 عيسى بن عمران ابن دافال المكناسي      
    9ج  404 عيسى بن عبد العزيز ابن يلَّبَخت الجزولي       
    9ج  412 عيسى بن شعيب      
    9ج  413 عيسى بن عبد الرحمان السجتاني الرجراجي      
    9ج  416 عيسى بن أحمد السجراتي      
    9ج  416 عيشة قنديشة      
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الصفحة المترجم لھم     الجزء
   10ج  5 غازي ابن الكامل      
   10ج  5 الغازي أبو السداد      
   10ج  6 الغالي بن المكي ابن سليمان الفاسي      
   10ج  10 غانم بن سعد السباعي      
   10ج  10 فاتح بن عثمان التكروري      
   10ج  13 فارح بن مھدي      
   10ج  14 فارس بن الحسن الوركي      
   10ج  15 العمراني قاضي مر اكش   ) عبد العزيز ( أبو فارس    
   10ج  16 فاطمة بنت عتيق ابن قنترال      
   10ج  16 فاطمة بنت سليمان   
   10ج  17 الفاضل بن المكي ابن مريدة السرغيني المراكشي       
   10ج  17 المراكشي   الفاضل بن عبد المجيد السرغيني    
   10ج  18 الفتح بن محمد ابن خاقان       
   10ج  21 الفضيل الزرھوني      
   10ج  21 القاسم االيالني أبو حدو      
   10ج  22 قاسم بن عبد العزيز العلوي      
   10ج  23 قاسم بن محمد الوزير الغساني      
   10ج  24 قاسم بن أحمد الحلفاوي      
   10ج  29 قاسم بن الجيالني الدكالي الرجراجي البومحمدي      
   10ج  30 السالك بن السالك المراكشي      
   10ج  31 سالم بن سالمة السوسي       
   10ج  33 سالم بن العربي الحمري      
   10ج  34 سراج الدين بن عمر المراكشي      
   10ج  34 سليمان بن عبد هللا الموحدي      
   10ج  38 )    السلطان ( سليمان بن عبد هللا بن يوسف المريني    
   10ج  41 )   الوزير ( سليمان بن د اوود    
   10ج  42 سليمان بن يحيى السفاج      
   10ج  42 سليمان بن إبراھيم قاضي قصبة مراكش      
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   10ج  42 سليمان بن إبراھيم التاملي      
   10ج  42 سليمان بن مھدي ابن النعمان       
   10ج  43 سليمان بن عبد القادر الزرھوني      
   10ج  43 )   السلطان ( سليمان بن محمد بن عبد هللا العلوي    
   10ج  131 سليمان بن محمد المرتضى العمراني      
   10ج  133 ابن سماك العامري      
   10ج  134 سعيد بن أحمد ابن سعيد الصفاقسي الينونشي      
   10ج  135 )    السلطان ( السعيد بن السلطان أبي عنان المريني    
   10ج  136 )   الوزير ( سعيد ابن عبدون    
   10ج  137 سعيد بن محمد بن محمد العقباوي التلمساني      
   10ج  139 سعيد المسناوي       
   10ج  140 سعيد بن عبد النعيم ويقال ابن عبد المنعم الحاحي      
   10ج  141 سعيد بن أبي بكر الدكالي المشنزائي المكناسي      
   10ج  145 سعيد بن علي الحامدي الجزولي      
   10ج  146 سعيد بن يعقوب السوسي الجزولي السماللي      
   10ج  146 سعيد بن سعيد      
   10ج  147 سعيد بن أبي القاسم التاملي      
   10ج  147 سعيد بن علي بن مسعود السوسي الھوزالي      
   10ج  147 سعيد بن مسعود الماغوسي       
   10ج  149 سعيد بن إبراھيم الھوزالي       
   10ج  149 سعيد بن يوسف الحنصالي      
   10ج  149 سعيد بن أبي القاسم العميري      
   10ج  150 سعيد الشلح الجزولي      
   10ج  150 سعيد بن محمد بن أحمد جيمي      
   10ج  154 سعيدة بنت محمد      
   10ج  154 سفيان األندلسي      
   10ج  154 سھل بن محمد ابن مالك األزدي      
   10ج  157 سيدي بن المختار بن الھيبة االبييري      
   10ج  162 سير بن أبي بكر ابن تاشفين      
   10ج  163 الشريف بن عبد الھادي العلوي       
   10ج  164 الشريف بن محمد العلمي      
   10ج  165 )   أبو مدين الغوث ( شعيب بن الحسين األنصاري    
   10ج  179 الھادي المراني      
   10ج  179 الھادي بن محمد بن عمر العباسي القاضوي المراكشي      
   10ج  179 ھارون بن عبد هللا بن محمد بن ھارون السماتي اإلشبيلي      
   10ج  179 ھاشم بن الصديق بن قاسم المدغري      



 

3 
 

   10ج  180 ھاشم بن َمحمد المدغري     
   10ج  183 ھاشم المركطاني      
   10ج  183 المنبھي   الھاشمي بن أحمد بوعبولة المراكشي    
   10ج  185 ھالل ابن أبي عقيل ابن عطية القضاعي      
   10ج  185 )   األمير ( ھشام بن محمد العلوي    
   10ج  188 واجب بن أبي الخطاب ابن واجب القيسي      
   10ج  188 الوافي بن عمر الشيخ الكنتي      
   10ج  188 ولجوط بن وامزيل      
   10ج  189 الوليد بن زيدان السعدي      
   10ج  190 ويحالن      
   10ج  190 ويرزجان بن محمد الجزولي      
   10ج  191 ويسينَْن بن عبد هللا البردعي      
   10ج  192 يالْلتن األسود     
   10ج  194 ياقوت      
   10ج  195 يس بن يوسف المراكشي      
   10ج  196 يبريدن بن وبيدن االيالني      
   10ج  197 يحيى بن ھمام ابن ازراق السرقسطي      
   10ج  198 يحيى بن محمد ابن عباد اللخمي      
   10ج  198 يحيى بن أبي بكر ابن الصحراوية اللمتوني      
   10ج  199 يحيى بن محمد ابن ريدان الفھري       
   10ج  200 يحيى بن محمد ابن الصيرفي      
   10ج  202 يحيى بن العزيز ابن حماد الصنھاجي      
   10ج  203 يحيى بن محمد ابن بقي      
   10ج  203 يحيى الدكالي      
   10ج  203 يحيى بن محمد بن عبد الرحمان التادلي      
   10ج  206 يحيى ابن واصل اإلشبيلي      
   10ج  206 يحيى بن إبراھيم ابن عبد هللا التادلي      
   10ج  206 يحيى بن عبد الجليل ابن مجبر الفھري      
   10ج  210 يحيى بن ابي الحجاج اللبلي      
   10ج  211 يحيى بن ميمون الصنھاجي      
   10ج  211 يحيى بن محمد ابن طفيل القيسي      
   10ج  212 يحيى بن عبد الرحمان االصبھاني      
   10ج  214 يحيى بن داوود      
   10ج  214 يحيى بن موسى ابن دافال       
   10ج  214 يحيى بن ميمون ابن ياسين اللمتوني      
   10ج  214 يحيى بن أحمد األنصاري النكائي السبتي      
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   10ج  215 يحيى بن أبي بكر الزناتي      
   10ج  216 يحيى بن يسوالن الصنھاجي      
   10ج  216 يحيى بن ميمون القرطبي      
   10ج  217 يحيى بن حسان المرادي       
   10ج  217 يحيى بن محمد بن يعقوب المنصور الموحد      
   10ج  219  يحيى بن ذي النون بن يحيى اإلشبيلي     
   10ج  219 يحيى بن عبد الواحد الحفصي      
   10ج  221 يحيى بن ميمون بن مصمود      
   10ج  222 يحيى بن عبد هللا بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي الداودي المناني      
   10ج  245 يحيى اعراص      
   10ج  245 )   السلطان ( اليزيد بن محمد بن عبد هللا العلوي    
   10ج  255 يال رزج بن القاسم الركوني      
   10ج  256 اليماني ابن أبي عشرين المكناسي      
   10ج  260 يصلتن بن داود االغماتي      
   10ج  261 يعزى بن الشيخ أبي يعزى يلنور ابن ميمون      
   10ج  262 يعزى بن محمد الصنھاجي      
   10ج  262 يعزى      
   10ج  263 يعزى بن موسى التملي      
   10ج  263 يعلى بن وين يوفي      
   10ج  264 يعقوب بن حماد االغماتي      
   10ج  264 )    الخليفة ( بن يوسف الكومي الموحدي ) المنصور ( يعقوب    
   10ج  270 )   السلطان ( يعقوب بن عبد الحق المريني    
   10ج  273 المريني   ) أبي الحسن ( يعقوب بن علي    
   10ج  275 يعيش ابن القديم األنصاري      
   10ج  276 يعيش بن شعيب السقطي      
   10ج  276 اليسع بن عيسى ابن اليسع الغافقي      
   10ج  279 يونس بن عثمان المازندراني      
   10ج  297 يونس بن سليمان التاملي      
   10ج  298    يوسف بن عيسى ابن الملجوم األزدي الفاسي   
   10ج  298 يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنھاجي      
   10ج  308 في منغفاد الثائر الغماري   ) بن سبع ( يوسف    
   10ج  308 يوسف بن موسى الكلبي      
   10ج  310 يوسف بن عبد هللا بن مصباح التادلي      
   10ج  311 الصنھاجي   ) المبتلى ( يوسف بن علي    
   10ج  389 يوسف بن عال الناس      
   10ج  389 يوسف بن إبراھيم بن يحيى ابن الصواف الخزرجي      



 

5 
 

   10ج  389 الموحدي   ) المنصور ( بن يعقوب ) الناصر ( يوسف بن محمد    
   10ج  390 يوسف بن محمد الخزرجي      
   10ج  390 يوسف ين أحمد بن الحسين األنصاري      
   10ج  392 يوسف بن يعقوب بن مومن المرادي      
   10ج  393 يوسف بن عبد الصمد ابن نموي الفاسي      
   10ج  393 يوسف بن أحمد بن علي المربيطري      
   10ج  394 يوسف بن يحيى ابن الزيات التادلي      
   10ج  394 )   السلطان ( يوسف بن يعقوب المريني    
   10ج  396 يوسف بن محمد ابن أبي عياد المريني      
   10ج  397 يوسف بن أحمد التاملي      
   10ج  397 يوسف بن علي بن أحمد الخصاصي      
   10ج  398 بن محمد الفاسي الفھري    ) أبو المحاسن ( يوسف    
   10ج  418 يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنھاجي      
   10ج  418 يوسف بن علي ابن الملجوم االزدي الفاسي      
   10ج  420 يوسف بن عيسى ابن عمران المكناسي      
   10ج  420 يوسف بن محمد ابن المعز المكالتي      
   10ج  422 يوسف بن موسى ابن المية الھواري      
   10ج  423 يوسف بن يحيى ابن الجنان المھري   
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